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প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 

ইংরেজ-অবিকাঁর দেশ থেকে চলে যাবার পর থেকেই দেশীয় 
ভাঁষাগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে । শিক্ষ!ক্ষেত্রে ইংরেজী ধাতাঁকল 

বহুদিন ভারতীয় শিক্ষাব্রতীদের মণ্ডিফ নিম্পেষণ করেছে । এখন যারা 

আসছে, তাদের মস্তিষ্ক যাঁতে একটু রেহাই পায়, সেই চেষ্টা দেশের 
কল্যাণকামীই করছেন । আমিও নিজেকে, সামান্য হলেও, তাঁদেরই 

দলের একজন বলে মনে করি। সেইটুকু গৌরব কল্পনা করেই “বাংলায় 
বুক-কিপিং” বইখানি বাঙ্গালী ছাত্র-মহলে তুলে ধরবার স্পর্ধ। করছি। 

কিন্তু অনেকেই হয়তো অভিযোগ করবেন যে, বইখানিতে বাংলার 
চেয়ে ইংরেজীই বেশী। সেকথ। আনিও সম্পুণ অস্বীকার করতে পারি না। 
বইখানি এরূপ করার কারণ এই যে, যে বিষয় নিয়ে বইখানি লেখা,তা 
অত্যন্ত ব্যবহারিক জগতের জিনিষ, অত্যান্ত ০-০০০৭]. আঙ্্িদের দেশের 
ব্যবসায় মহলে ইংরেজী হিসাব বেশ শিকড় গেড়েই বসেছে । একে 
অস্বীকার করবো কী করে? আমি যদ্দিবাংলায় একখানি বই লিখি, 
বাঁ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের যদি বাংলায় হিসাবরাখা পদ্ধতিতে আপত্তি 



না থাকে, অথবা বিগ্ভায়তনগুলিতে যদি আগাগোড়া বাংলাই শিক্ষা! দেওয়া' 
হয়, কিন্ত ব্যবসায় মহলে যদি রাতারাতি সব ইংরেজী পদ্ধতি পরিত্যক্ত না 
হয়, তবে তো অনেকে শিক্ষাই কার্ধক্ষেত্রে গিয়ে লজ্জা পেতে পারে বা 
অকেজো! হয়ে থাকতে পারে । তাই, সেই আশঙ্কী করে, ছাত্রদের কর্স- 
জীবনের স্ববিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে, রাতারাতি সব ইংরেজী বাংলা করে 
দেবার ছুঃসাহস থেকে আপাততঃ বিরত থাকলাম। ব্যবসায় জগতের 

তালে তাল রেখে চলাই যুক্তিসঙ্গত মনে করলাম । 

বিনীত 
রচ্থুকার 

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 
আমীর ছোট ছোট ভাইদের-বিশেষ করে যারা ইংরেজী ভাষায় 

অপেক্ষাকৃত অপটু, তাদের--উপকাঁরে লাগবে, এই আত্তরিক আগ্রহ 
নিয়ে ক্ষুদ্র বইখাঁনি পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম লিখেছিলাম । আমার চেনা 
এবং অচেনা অনেক ছা আমাঁকে জানিয়েছে বইখানি পড়ে তার! বিশেষ 
উপকৃত হয়েছে । এখন আঁর আমার সন্দেহ নেই যে এইরূপ একখানি 

ইংরেজী বাংলা মেশানো বুককিপিং বইয়ের ছাত্রমহলে বিশেষ প্রয়োজন 

আঁছে। তাই অধিকতর নিশ্চয়তাঁর সঙ্গে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বার 
করছি এবং এই সুযোগে বইখানি যথাসম্ভব সম্পূর্ণতর করার প্রয়াস 
পেয়েছি । 

না সু রখ 4 

এ ছাড়া শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সেন মহাশয়ের উপদেশক্রমে 
বইয়ের শেষে বুককিপিং-এ প্রচলিত কতগুলি ইংরেজী শব্দের বাংলা 
পরিভাঁষার একটি তালিকাঁও যোগ করেছি । আমার বইখানিতে যদিও 

ইংরেজী শব্দেরই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তবু পরিভাষা সংকলন 



বুক-কিপ্িংংএ সমধিক €ুচজিত কয়েকটি শব্দের আলোচন। 
91958 0600- ব্যবসাঁয়ের জীবনের যে সব ঘটনা ব্যবসায়ের আধিক 

অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, সেই সব খটনীকে ই ব্যবসায়ের :[ৃঘ:5082061০0 বা 
লেনৃ-দ্রেন বলে । কাজেই ধারে বা নগদ টাকায় কোন কিছু ক্রয় করা বা 
বিক্রয় করা, যেমন [808808০0, কাউকে কিছু টাক দেওয়া বা ক্রি 
কাছ থেকে কিছু টাকা পাওয়াও তেমনি [ৃঘ20900007 » আবার 7580. 7060 

বাবদ কিছু টাক] খোওয়া যাওয়া বা 7১917901610. বাবদ্দ সম্পত্তির কিছু 

মূল্য-হাঁনি ঘটা, তা-ও ব্যবসায়ের [া908206105. 

বুক-কিপিং-এর কাঁজই হোল, ব্যাবসায়ের ।যাঁবতীয় [া280880602 বা 

আথিক অবস্থার পরিবর্তনের যথাযথ হিসাব বাঁথা। 
১ ০9০0226-4000 বা খাতে হচ্ছে হিসাব রাখার আসল ঘর্যটি। 

একটি [808806107 বা লেন-দেনে ব্যবাসায়ের যে আথিক অবস্থার পরিবর্তন 

হয়) 4১0০০971৮-গুলির মাধ্যমেই তা প্রকাশ করা হয়। হিসাবের প্রধাঁন 

খাতা লেজারের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বিভিন্ন 4০০০৪: রাখা হয় । বিভিন্ন ব্যক্তি 
(যাঁদের সাথে ব্যবসায়ের লেন-দেন চলে ), ব্যবসায়ের বিভিন্ন সম্পভি, 

ব্যবসায়ের বিভিন্ন আয় ও ব্যয়ের নামে নামে লেজারে আলাদা-আলাদা 
পৃষ্ঠা নিদিষ্ট থাকে । এই পৃষ্ঠাগুলিতে আবার হিসাব লেখার সুবিধার জন্ত 
কতগুলি ঘর (25110) করা হয় । বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্ত বা আয়, ব্যয়ের নামে 
লেজারে এইভাবে হিসাব লেখার পৃথক্ পৃথক্ যেস্কানগুলি নিদিষ্ট রাঁখা হয়, 
সেইগুলিকেই লেজারের 4০০০9: বা খাতে বলা হয়। এই ব্যবস্থায় একই 
ধরণেব লেন-দেন একই যায়গায় লেখা হয়ে যায় এবং ব্যবসায়ের জ্ঞাতবা 
খবর সহজেই পাওয়া যায় । যেমন, রামের সঙ্গে বাবসায়ের যাবতীয় 

লেন-দেন রামের /১০০০৪-এ লেখ হয়, কলককজ! সংক্রাজ্ত যাবতীয় লেন” 

দেন কলকব্জার £6০০5:0৮-এ লেখা হয়, কর্মচারীদের যখন যত বেতন 

দেওয়া হয়, সব বেতন 4০০০০৪০৮-এ লেখা হয় ইত্যাদি । 
[56150091৯০০ লেজারের যাবতীয় /১০০০ঘ:০৮-গুলিকে 

106780108] এবং [70106880508] এই ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। 78:8009] 

£৫00206 মাঁনে ব্যক্তি সংত্রাস্ত কিসাব। কোন অংশীদারী বাবসায় বা 
১৪./১, 



রী বাংলায় বুক-কিপিং 

যৌথ কারবার__এগুলিকেও “ব্যক্তি” বলে ধর হয়। স্তরাং, 7১০০৪ 
2/0১ 913580075 9/0১ 10709 & 10066900978 8/0 17017058650 1075,0018 1460. 

৪/০--এইসব 78:807%] 40০০0:26. কোন ঢ678028] 4১0০০০০৮-এ ৫616 

08809 থাকলে এ ব্যক্তিকে অধমর্ণ বা ০০৮$০* বলে বুঝতে হবে এবং 
0:০৫: 751565 থাঁকলে, তাঁকে উত্তমর্ণ বা ০2683৮০৮ বলে বুঝতে হবে । 

[77002150758] 4০০০০) লেজারের যে £০৫০০$গুলি ব্যক্তি 

সংক্রান্ত বা 79809290891 নয়ঃ সেগুলিকে ই [11187807080] 49000706 বা 

অব্যক্তিক হিসাব বলা হয় । [07770675078] 40900:0গুলিকে আবার বস্ত 

সংক্রান্ত (75991 ) এবং আয়ব্যয় সংক্রান্ত (15০72179] )-এই ছুই ভাগে 

ভাগ করা যায়। 108.017170675 8./0 0881) 8/০, 98195 8/0১ 8159 £%/0 

- এ সবই [10109780109] 48 0900776. রি 

[২৪৪] 4০০০: লেজারের বস্ত সংক্রান্ত হিসাবগুলিকে 9৪1 

/১0০০06 বল। হয় । যেমন, 73511017085 %/০১ 11501730975 8/৫5 08810 89 

_--এ সবই 198] ১9০00006468] /১0০০০:০৮-গুলি ব্যবসায়ের সম্পত্তি 

নির্দেশক | এগুলিতে সর্বদাই 9১1৮ 2919০৪ থাকে । 

05531951] ৯০০০০১৮আয়ব্য় জাতীয় হিসাবগুলিকে 1০501091 

66০০৮ বা নামিক হিসাব বলে । যেমন, 981875 2/0১ 1১010119588 8/0, 

99198 ৪/০১ 79106 9/0১ 20100199010 ৪/৫১--এগুলি সব [017109] £9000.06. 

কোন 00309] 4£১9০090৮-এ 9901৮ 108197096 থাকলে বুঝতে হবে, তা? 

ব্যবসায়ের ব্যয় অথবা লোকসান, আর 9:9616 0৪1800০ থাকলে বুঝতে 

হবে, তা” ব্যবসায়ের আয় বা লাভ । 

2০০০৫: ব্যবসায়ে যে 78109906107 বা লেন-দেন হয়, 2০000108826 

লা হিসাব-রক্ষকের দৃষ্টিতে তা” হয় লেজারের £০০৪০-গুলির মধ্যে 

লেন-দেন যে প্রকাঁরেরই হোক না কেন, তা” বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, 

প্রত্যেক লেন-দেনের দুইটি দিক আছে,__এক 4.০০০০৮ দেয় এবং অপর 

একটি :১09000৮ নেয় । যে 4990506 নেয় তাকে গ্রহীতা বা 7096০: 

80000106 এবং যে &০০০০০ দেয়। তাকে দাত! বা! ০:9030£ 40০০০2:06 বলে । 



01310])ণ গ 

এছাড়1, 499$০৮ বললে, ব্যবসায়ের একজন সাধারণ দেনাদারকেও 

বোঝায় । 

.006501601-ব্যবসায়ে যে কোন লেন-দেনকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় 
যে» তার মধো ছুটি দিক আছে, দ্রেওয়া এবং নেওয়া । লেজারের কোন 
2১990806 দেয় এর্বং অপর একটি 4০০000 নেয় । যে 8০০০076 নেয়, 

তাকে গ্রহীতা বা 70910৮০৮ &0০০0906১ এবং যে £069০006 দেয়, তাকে দাতা 

বাঁ 929916০: 4০০০০৪৮ বলে । 

এ ছাড় 07:9018০৮ বললে, ব্যবসায়ের একজন সাধারণ পাওনাদাারকেও 

বোঝায়। 

* 132১ লেজারের প্রত্যেক 4০০০৭-এর মাঝ বরাবর একটি লাইন 
টেনে» &০০$৫০৮-টিকে ডুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বা দ্িকটিকে বলা হয় 
নেওয়ার পিক বা 91৮ ৪109 এবং ভান দ্িকটিকে বলা হয় দেওয়ার দিক 

বা 09016 9106. যখন কোন ০০০০০ কিছু পায়, তখন সেই £০০০৪:৮-এবর 

3910 ৪16-এ তা, লেখা হয় এবং ৪1 919-এ এইরূপ হিসাব লেখাঁকেই 
বল] হয় “091৮ করা” । দুতরফ! দাখিলার পদ্ধতিতে প্রত্যেক লেন- 

দেনের জন্য একটি £৫০০০০০ 9৪৮৮ এবং অপর একটি 4০০০৮ ০1৩৭1 হয় | 

০1০1৮ প্রত্যেক £০০০0-এর ছুইটি দিক আছে-_-বী দ্বিকটি 
নেওয়ার দিক বাঁ ০9৮18 ৪19৪ এবং ডান দিকটি দেওয়ার দ্রিক বা ০:98 

৪109, প্রত্যেক লেন-দেনে এক 4০০০6 দেয় ও অপর একটি ০০০0 

নেয় | যে &0০09076 দেয়, সেই 4০০০90৮-কে দাতা ০০০৮ বা 0901601 

09000 বলে এবং সেই &০০০৪-এর ডানদিকে অর্থাৎ 6£5916 5146-এ 

গ্রহীতা বা 709৮0: 499০90৮-এর নাম লিখতে হয়। কোন ০৫০এ৫- 

এর ০918 ৪169-এ এইরূপ হিসাব লেখাকে বলে “০:93: করা” । প্রত্যেক 
লেন-দেনেক্ জন্ত একটি &00916 091৮ হয় এবং অন্য কোন &০০০৪$ 
29916 হয় । রর 

8819:)06- কোন 99082 বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 469000৮-এর কাছ 

থেকে যা পায়, সেই সব সেই &০০০৪:০6-এ 0৪7৮ করা ছয় । আবার, সেই 



ঘ বাংলায় বুক-কিপিং 

/69০৪০৮ বিভিন্ন সময়ে ।বিভিন্ন 4০০০০৮-কে যা; দেয়, সেই সব সেই' 

/000006-4 05116 করা হয । যে কোন সময়ে আমর যদি এ 809000- 

এর ৫০1/৮গুলির সমষ্টি এবং ০:৫৭$গুলির সমষ্টির বিয়োগ ফল নির্ণয় করি, 
তবে সেই বিয়োগ ফলকেই এ 590050$-এর উদ্বত্ত বা 10818099 বলে । 

71৮-এর দিকটি অধিকতর ভাঁরী হলে উদ্ব তকে বলা হয় 16 1521909, 

আর ০:৪৫+৮-এর দিকটি অধিকতর ভারী হলে উদ্ধৃত্তকে বলা হয় ৫৭$% 
818099. 7391800৪ নির্ণয় করলেই যে কোন &০০০০:০৮-এর সঠিক অবস্থা 

সম্যক হৃদয়ঙগম হয় । 

[১০317)8_ বুককিপিং-এর সাধারণ রীতি এই যে, কোন লেন-দেনের' 

ভিসাব*্সরাঁসরি লেজার :১০০০০৪০৮-গুলিতে লেখা হয় না ৭ পরথন্মে«কোঁৎস 

জার্নাল বা প্রাথমিক হিসাবের বইতে লেন-দেনটি লিপিবদ্ধ করণ হয় পরে 
জর্নাল থেকে লেজাবের একটি 00০00690৮16 এবং অপর একটি ০7৪1৮ 

করে তা” তুলে নেওয়া হয় । জার্নাল থেকে লেজারে এইজাবে হিসাব 

তুলে নেওয়াঁকে বলে 472080106% , 

ঢ০1০--7011০ মানে পৃষ্ঠা । বুক-কিপিং-এ সব হিসাবের বইগুলিতেই 
পৃষ্ঠার ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া থাকে । জার্নালের বইগুলির পৃষ্ঠার নশ্বর- 
গুলিকে বলে ০:০৪] 0110 101:097, আর লেজার বইগুলির পঠ্ঠার 

নম্গরগুলিকে বলে 1,688 ঢ০11০ 00019], জার্নাল থেকে যখন লেজারে 

হিসাঁব তুলে নেওয়া হয় ( অর্থাৎ 2080৫ করা হয়), তখন জার্নালের 

হিসাবের পাশে লেখা হয় লেজারের যে পষ্ঠায় হিসাব তোলা হোল সেই 
পৃষ্ঠার নশ্বর (1. দর. ঘ০.), আর লেজারের হিসাবের পাঁশে লেখা হয় 

জার্নালের যে পৃষ্ঠা থেকে হিসাব তোল হোল, সেই পৃষ্ঠার নম্বর (য.্.ঘ০.)। 
এই ব্যবস্থায় হিসাবগুলি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে আসছে, ষহজেই: 

তার হদিশ মেলে । পঠ্ঠার নম্বর বসানোর জন্য জার্নালগুলিতে ও লেজারের 

160000৮-গুলিতে আলাদা! ঘর (0018007 ) রাখা হয়। 

০০1১০ কোন লেন-দেনের প্রামাণিকতা নির্দেশক যে কোন 

স্টীগজ-পত্রকে “০০৪৮৮ বলে ) যেমন, দৌকান থেকে নগদ দামে কোন 



সূচীপত্র 
বুক-কিপিং 

প্রথম অধ্যায় 

বুক-কিপিং পাঠের প্রয়েজনীয়তা__হিসাব রক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী__ 

বুক-কিপিং অঙ্ক নয়__বুক-কিপিং কাহাকে বলে--লেন দেন বা 1%03806100- 

এর অর্থ কী-_বুক-কিপিং বা হিসাব লেখার উদ্দেশ্ঠ। ১-৭. 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

হিসাব লেখার সর্বশ্রে্ঠ পদ্ধতি_-)০0]16 06 95৪6০া7 বা ছুতরফা 

দাখিরা--3819 170) 9586900 বা এক তরফা দাখিল1। ৮-১২ 

তৃতীয় অধ্যায় 

কী কীখাতার প্রয়োজন- জার্নাল বা জাবেদা-_লেজার বা খতিয়ান__ 

একাধিক জার্নাল ও লেজারের আবশ্তকতা-__-জান্নাল বাঁ প্রাথমিক হিসাবের 

বই-এর বিভাগ- জার্নালকে ভাগ করার স্থবিধা_লেজার বা খতিয়ানের 

বিভাগ লেজারকে ভাগ করার স্ববিধা-_জার্নীল ও লেজাবের সম্বন্ধ__ 

লেজার হিসাবের প্রধান খাত হলেও জান্নালকেও বাদ দেওয়া চলে না 

ক্যাস-বই জান্নাল না লেজার। 2 ১৩-২৪ 

চতুর্থ অধ্যায় 
লেজার বা খতিয়ান--০909089--499০৮-গুলিতে হিসাব লেখার 

নিয়ম-_-7381%00108 বা উদ্বৃত্ত নির্ণয় -&০০০০৪-এর শ্রেণী বিভাগ । 

২৫-৫৬ 

পঞ্চম অধ্যায় 

দণঞ] 881520০ বা রেওয়া মিল__াা9] 13818009 করার সুবিধা_কী 

ধরণের ভূলের জন্য [081 73915008 মেলেনা--1081 3818096 মিললেও 

হিসাবে ভূল থাক] সম্ভব_-[8] 73819009 কোন 4০০০০9% নয়। ৫৭-৮২. 



ষষ্ঠ অধ্যায় 
লাভ-্লোকসানের হিসাব ও উদ্ছত্বপত্র-সাধারণ আলোচন1। 

অণ্তম অধ্যায় 
ী 7 [80106 200 0£9856 & 15085 3০99০0906 এবং 81870069099 

80108 9০০০৪ বা ক্রয়-বিক্রয় হিসাব--01098% 9০০০৮-এর মুল্য 

নির্ধারণ-_-0199108 9০৫[-এর মূল্য ঠিক ধরা হইল কিনা ঝুঝিবার উপায়_ 
90]0108চঘ-+0:0৮ 829. [,099 ১09০906 বা লাভ-ক্ষতির হিসাব 

88180891১6৪ বাঁ উদ্বৃত্ত পত্র-[58] 13818209 ও 738187;09 91১99-এর 

পার্থক্য-_উদ্ধত্ত পত্রে মোট সম্পত্তি সবদ।ই মোট দেয় এর সমান-_7391229 
91১9৫৮-এ সম্পত্তি বা দায় সাজানোর নিয়ম__19] 13818098 থেকে 

17:80108) 21926 820 13093 &/০ এবং 13819099 91)99$তরী কর1'। 

€খ ০০৩ ওত 

অষ্টম অধ্যায় 
0891) 73০0৮ বা নগদান বহি--10090165 00100090. 0881) 73001 ব। 

 ছহু-ঘরা নগরান বহি _ছু-ঘরা সিন লেখার নিয়ম ।  ১৬০-১৭৮ 

নবম অধ্যায় * 

5০:08] (জাবেদা) বা প্রাথমিক হিসাবের বই-্দানাল ও তাহার 

প্রয়োজনীয়তা-প্রয়োজনান্থারে বিভিন্ন জানালের ব্যবহার-- 80০19] 

০০0৪]৪--10৮০1০9--029016 ০৮০--])981010 ০৪--91)691%1 09071 

থেকে [5908০ 00560৫- ০৪:০৪] 1১:096£ বা! সাধারণ জার্নাল ৪ তাহার 

বাবর | ১৭৯-২১২ 

দশম অধ্যায় 

-* ক্যাস-বইএর পুনরালোচনা-নগদ বাটা বা 088) [01500100891 

13190050% ও 109 1)18008:৮-এর পার্থক্য-নগদ্দ বাটার ঘর সহ ক্যাস 

বই--তিনঘর। নগদান বহি বা [016 00101001090 0891) 73০০০. থুচর। নগদান 

বহি বা 9৮৮৮ 0891) 3০০/--7888 7001 বা! পাশ বই _ 808 

88০01119107 96960109706. ২১৩-২৩৮ 



একাদশ অধ্যায় 

[311] ০1 [15019069 বা ব্যবসায়ী হুপ্ডি_-হুপ্ডি প্রেরক- হুপ্ডি গ্রাহক-- 

প্রাপ্যৰিল ও দেয় বিল_ বাট? দিয়া বিল ভাঙ্গান_অন্যের নামে বিল লিখে 

দেওয়া-__বিল অস্বীকার করা__লেখ্য প্রমাণক__বিলের হিসাব-__হুপ্ডি প্রেরকের 

খাতার-_হুপ্ডি গ্রাহকের খাতায়-_অস্বীকৃত বিলের হিসাব-_মেয়াদী দিবসের 
পূর্বেশবিল ভাঙ্গানোর হিসাব _বিল নৃতনীকরণ -উপযোজক হুপ্ডি- সম্প্রদেয় 

পত্র চেক, বিল ও প্রমিসরি নোটের পার্থক্য-_রেখিত চেক-_বিভিন্ন প্রকার 

রেখাঙ্কন। ২৩৯-২৫৮ 

দ্বাদশ অধ্যায় 

900819-110 1858৮০00 বা একহার! জমাখরচ--একহার। জঙ্মাধরচের 

অস্থ্বিধা__কী উপায়ে লাভ লোকসান নির্ণয় করা হয়-_-আধিক অবস্থার 

বিববুণী। ২৫৯-২৬৮ 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 

সম্পত্তি ও তাহার শ্রেণী বিভাগ-_সুল সম্পত্তি ও হুশ্ম সম্প্তি__গ্রকৃত ও 

অলীক সম্পত্তি_স্থায়ী ও চল্তি সম্পত্তি-স্থায়ী ও চল্তি দায়--স্থায়ী ও 
কার্ষকরী মূলধন । 

সম্পত্তির অবচয়-_অবচয় ধার্য করার বিভিন্ন প্রাণালী-সম পরিমান বা 

সরলবেখা পদ্ধতি-_-লঘুতর পরিমান পদ্ধতি-_-বাষিক বৃত্তি পদ্ধতি--অবচয় 
তহবিল পদ্ধতি-_বীমা পদ্ধতি-_মূল্য পুননির্ধারণ পদ্ধতি । ২৬৯-২৮১ 

চতুদশ অধ্যায় 

[০1910209 800 7650156৪ বা সংচিতি ও সংরুক্ষণ--মুলধন সং রক্ষিত 
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হ্াস্ম ভ্ম্্যাঞ্স 

'বুক-কিপিং” পাঠের প্রয়োজনীয়তা 

“বুক-কিপিং” বিষয়টি তোমাদের কাঁছে একেবারে নূতন । কাঁজেই 
যার! “বুক-কিপিং”, বিষয়টি নৃতন পড়তে আরম্ভ করেছো, তাদের মনে 
একটি কৌতুহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক, যে “বুক-কিপিং”” বিষয়াটি কী, 
আর তা পড়ে হবেই বা কী? ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি 
তোমাদের যেন পূর্বপরিচিত, এদের তোমরা চেনো, কিন্ত “বুক-কিপিং”” ? 
তোমাদের কাছে সে যেন কিম্ভৃতকিমাঁকার এক সতুন জিনিস । যদি বলি, 
“বুক-কিপিং”-এর সোজা মানে ব্যবসায় বাণিজ্যের হিসাব কী কবে লিখতে 

হয়, তাই শেখা, তবুও বৌধ হয় তোমাদের মন থেকে বিরূপ ভাবটি কাটবে 
না। তোমাদের মত অল্প বয়সের ছাত্রদের কাছে বিষেশতঃ তোমাদের মত 

অধিকাংশ বাঙ্গলী ছাত্রদের কাছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও তার,হিসাব-নিকাশ 

যেন অন্ত জগতের কথা । তোমরা এগুলো বৌধ হয় ঠিক পছন্দ করো! না, 
বোধ হয় নীরস মনে হয় তোমাদের, তাই না? তার উপরে আবার 
ব্যবসায়ের লেন-দেনের হিসাব রাখা কথা বললে তে! তোমাদের মধ্যে 

অনেকেই ভাবতে বসবে, তোমাদের বুঝি “থাতা-লেখা কেরানী”, হবার 
বিদ্যা দেখানো হচ্ছে! 

আসলে কিন্ত তা মোটেই নয় । যেমন তোমর! উদ্ভিদ্-বিদ্যাও জীববি্া, 
রসায়ন শান্ত তর্কশান্ত্র, সমীজ-বিজ্ঞান, ইত্যাদি নানা বিষয় পড়াশুনা করো, 
তোমাদের মন ও চিস্তাধারাকে শিক্ষিত ও মাজিত করার জন্য, আবার 

পরবর্তী জীবনে এদের কোন একটিতে হয়তে। বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্তা, 
তেমনি “বুক-কিপিং,”-ও এমন একটি বিষয়, যা” পাঠ করলে, জীবনধারা য়, 



২ বাংলায় বুক-কিপিং 

চিস্তাধারায়, কার্ধ-পরম্পরার় কিছুটা সংযম, শৃঙ্খলাবৌধ ও পরিচ্ছন্নতা আসা 
বিচিত্র নয় । আর ব্যবহারিক জীবনের বহু ক্ষেত্রে, বহু কর্মে নানাভাবে 
এ বিগ্ভা তোমাদের সাহায্যে আসবে । তাছাড়া ব্যবসায় বাণিজ্য তো 
বুকাকপিং-এর সাহাষ্য ব্যতীত ভাল ভাবে চলতেই পারে না । 

কাজেই, তোমাদের মত তরুণ ছাত্রদের কাছে আমার এই অনুরোধ 
যেন কোনরূপ হীনতার বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে “বুক-কিপিং+ 
বিষয়টি অধ্যয়ন করতে বসবে না । জীবনটা স্বপ্র নয়, কঠোর বাস্তবের 

উপর এর প্রতিষ্ঠা । তাই কবিসআট রবীন্দ্রনাথকে পর্যস্ত তাঁর জমিদারী 
চালানোর জন্য এবং শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার জন্য জটিল হিসাব দেখতে 
এবং বুঝতে হয়েছে! মোগীসম্রাট স্বামী বিবেকানন্দকেও ,বেলুড 
মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য হিসাব বুঝতে হয়েছে! আপন-ভোলা পররম পুরুষ 
শ্ীরামকৃষ্ণদেব কী বলতেন, জানো? বলতেন, “সাধু হবি, তা বলে 
বোকা! হবি কেন ?” 

আর হিসাব যারা বোঝে লা, তারা একরূপ বোকা বইকি! যেকোন 
একটা বড় কাঁজের ভার তো তাঁদের উপর দেওয়া চলবে না। তোমার 
উপর যদি একটা কাজের ভার দেওয়া হয়, যাতে কয়েক হাজার, বা কয়েক 

লক্ষ, বা কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে, তবে তুমি সে কাঁজের ভার কী 
করে নেবে, যদি তুমি হিসাব কিছুই না বোঝো1? হিসাবের জন্য তো তখন 
তোমাকে সম্পূর্ণরূপে অন্য লোৌকের উপর নির্ভর করতে হবে, আর: 
হিসাবের ব্যাপারে এইভাবে অন্ত লোকের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা 
থেকে, কত বিপত্বিই না হয়েছে! কত সজ্জন ব্যক্তিকে মিথ্যা কলঙ্কের 
বোঝ মাথায় নিতে হয়েছে, কত বড় বড় জমিদার সন্তানকে পথে বসতে 

হয়েছে, কত পরিশ্রমী ও সরলপ্রাণ ব্যবসায় মালিককে এর ফলে সর্বস্বাস্ত 

হতে হয়েছে ! 
তাই, তোমরা যারা হিসাব রাখার নিয়মগুলি শেখার সুযোগ পাচ্ছো, 

তার! সে স্থুষোগ হেলায় নষ্ট কোরে! না। পরবর্তী জীবনে ছোট বড় 
অনেক ক্ষেত্রে এ বিগ্ভা কাজে লেগে যেতে পারে । 



বুক-কিপিং কাহাকে বলে ৩ 

হিসাব রক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী 

হিসাব রাখার নিয়মগুলি সাধারণ ভাবে শেখ! প্রায় সকলের পক্ষেই 
সম্ভবূ। কিন্তু এ কাজে তুমি যদি পারদশিতা লাভ করতে চাও, তবে 
তোমাকে এই তিনটি প্রধান গুণ অর্জন করতে হবে-__ 

সর্বপ্রথম, শগলভ্ঞান্নে লা । 

' দ্বিতীয়, সল্লিচ্ছল্মভান্বে লা । 
তৃতীর, ত্াভ্াভ্ডাড়ি লহ্খা। 

প্রথম প্রথম হয়তো শুদ্ধভাবে এবং পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে গিয়ে তাড়া- 
তাড়ি লেখা হবে না, আবার তাড়াতাড়ি লিখতে গেলে তুল লেখ! হয়ে 
যাবে, কিন্ত যত্ব, সহকারে অন্ুণীলন করলে একসঙ্গে তিনটি গুণেরই 
অধিকারী হওয়া যায়, আর একসঙ্গে এর তিনটি গুণের অধিকীরী হলে, 

তবেই তোমাকে একজন আদর্শ হিসাব-রক্ষক বল1 হবে । 

“বুক-কিপিং” অঙ্ক নয় 

ছাত্রদের মধ্যে অনেককেই মনের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রবলভাবে 
পোষণ করতে দেখেছি । সে ধারণাটি এই যে “বুককিপিং” অস্কেরই 

সামিল । সংখ্যাগুলে ঠিক মত লিখে, যোগ বিয়োগ ঠিক করে করলে 
আর উত্তরটি ঠিক ঠিক পেলেই হোল । তবেই পরীক্ষায় পুরো নম্বর পাওয়া 
যাবে ।* ঠিকমত লাইন টানা, ঘর করা, এগুলো করতে তো আর বুদ্ধি 
লাগে না, তাই এগুলে। এমন কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয় । কিন্তু “বুককিপিং” 
এর ছাত্রদের এরকম ধারণী থাকা অতি মারাত্মক । “বুককিপিং”-এ 
লাইনটানা, ঘর করা, শিরোনাম লেখা ইত্যাদির যেমন যেমন নিয়ম 
আছে, সেই নিয়মগুলি সর্বদা অবশ্য পালনীয় । এজন্য স্কেল, পেন্সিল এবং 
প্রয়োজন মত রবাঁর ব্যবহার করা খুবই সঙ্গত । অঙ্কের মত উত্তর মিললেই 
“বুককিপিং+-এর উত্তর হয় না । আলম্য এবং জড়তা! কাটিয়ে সব কিছু 
ঠিক্ঠিক্করে করতে হবে । 
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“বুক-কিপিং” কাহাকে বলে 

"বুককিপিং১-এর অর্থ হিসাব রাখা । সুতরাং “বুককিপিং” আমাদের 

'িসাব রাখার প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। কেউ হয়তো বলবে, হিসাব 

রাখা কী এমন কঠিন কাজ, যে অত পরিশ্রম করে “বুককিপিং”” পড়ে তা” 

শিখতে হবে? বাড়ীতে কি আমরা টাকা! পয়সার, হিসাব রাখি না? 

দোঁকানদাররা, ফেবিওয়ালারা_ওরা কি সব “বুককিপিংণঃ পড়ে নিয়ে 

নিজেদের টাকা পয়সা, দেনা-পাওনার হিসাব রাখে নাকি? কথাটা! সত্য 

বটে। ছোট দোকানদাররা, ফেবিওয়ালার! এবং আমরা» আমাদের কাজ 

চলার মত হিসীব «বুককিপিং১ ন! পড়েও রেখে থাকি । কিন্তু সে হিসাব 

কতটুকু! কত টাকার কারবার আমরা করি? বিরাট একটা ব্যবসায় 

প্রতিষ্ঠান, একটা বিরাট ব্যাঙ্ক বা ইন্দ্যুওরেন্স কোম্পানি_ যাদের শাখা 

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়ান, প্রতিদিন তাদের কত লক্ষ টাকার কারবার 

চলছে, কত লোক কতভাবে তাদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে, একই সময়ে 

কত বিচিত্র সব লেন-দেন ঘটছে, তা” তোমাদের প্রায় কল্পনারও অতীত | 

সেই অগণিত বিচিত্র লেন-দেনের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখা বড় সহজ কথা 

নয়। “বুককিপিং”, এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে এবং তা” করেছে 

বলেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো এত বিরাট আঁকার ধারণ করতে পেরেছে । 

কিন্ত সে “বুককিপিং”-এ যে গভীর জ্ঞান, বুদ্ধি ও কুশলতার প্রয়োজন, তা 

বহু পরিশ্রম এবং সাধনার দ্বারা লভ্য । ““বুককিপিং” বিষয়টি আমাদের 

সেই জ্ঞানলাভে সহায়তা করে । 

ব্যবসায় ছোটই হোক, আর বড়ই হোক, “বুককিপিং+ পাঠে আমরা 

এমন কতকগুলি নিয়ম শিখতে পারি, যেগুলি বিচক্ষণতার সহিত প্রয়োগ 

করে আমরা ছোট বড় সব ব্যবসায়ের সঠিক হিসাব সুষ্ঠুভাবে রাখতে 

পরিবোৌ। 

ছোট বড় প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় লেন- 

দেনের একটা সঠিক হিসাব রাখায় আগ্রহণীল | কিন্তু সেহিসাব যদি 
ইচ্ছামত অগোছালোভাবে এলোপাথাড়ি করে রাখ! হয়, তবে সে হিসাবে 
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কোন কাঁজ হয়না । “বুককিপিং এ বিষয়ে আমাদের সাহাধ্য করে। 

“বুককিপিং” আমাদের শিখিয়ে দেয়, কীভাবে পৃথক্ পৃথক বই (খাতা ) 
রেখে, কীভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তাতে হিসাব লিখলে, সবচেয়ে কম 

সময়ে, কম পরিশ্রমে, সবচেয়ে সাঁজানো-গোঁছানো, সবচেয়ে নিভূলি অঞ্রচ 
পুঙ্থানুপুঙ্খ হিসান পাওয়া যায় । 

- 'বুক-কিপিং এর ভাষায় ব্যবসায়ের লেনদেন 
বা 85০6০:,-এর অর্থ কী 

যেহেতু “বুককিপিং*-এ ব্যবসায়ের সর্বপ্রকার লেন-দেনের হিসাব 
লেখা হয়, সেই হেতু, “বুককিপিং”*-এ লেন-দেন বলতে কী বোঝায়, সে 
সম্বন্ধে একটি পরিষফার ধারণা থাকা উচিত । 

সাধারণভাবে আমরা যদি বলি, কেনা-বেচাই হচ্ছে লেন-দেন, তবে 
ব্যবসায়ের কর্মচারীকে যদি বেতন দেই, বা কাউকে যদ্দি কিছু টাক। ধার 
দেই, তবে এগুলোকে তো আর ঠিক কেন।-বেচা বলা চলে না, তাই 
এগুলো লেন-দেনের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে যায়, অথচ এগুলোও যে 

লেন-দ্েন এবং এগুলোর জন্যে হিসাব যে লিখতেই হবে, তা” আর কে ন। 

বোঝে? 
কাজেই, লেন-দেনের সংজ্ঞা আর একটু ব্যাপক করে যদি বলি, অর্থ 

বা অর্থ দিয়ে কিনতে হয় এরূপ কোন দ্রব্য বা কর্মের (99:%199) আদান- 

প্রদানকে লেন-দেন বলে, তবে অনেক দিক বাঁচানো যায়। কিন্তু তা 

হলেও একটু ফাঁক থেকে যায়। যেমন, ধরে|, আমাদের ব্যবসাঁয়ের একটা 

বাড়ী (88116105€ ) আগুণ লেগে পুড়ে গেল ৷ এই ঘটনাটিকে তে সাধারণ 

ভাবে আদান-প্রদান বলা চলে না! অথচ এতবড় একটা লোকসানের 

ব্যাপার যদি হিসাবের খাতায় না লিখি, তবে আর হিসাবের মূল্য থাকবে 

কী? সুতরাং সবদ্দিক রক্ষা করতে হলে, লেন-দেনের সংজ্ঞাকে আবো 
ব্যাপক করতে হবে । তেমন একটি সংজ্ঞা নিম়্ে দেওয়া হোল-_ 

অর্থ বা অর্থ দ্রিয়ে কিনতে হয় এনূপ কোন দ্রব্য বা কর্মের 
(99:5109৪ ) আদান প্রদানকে, এবং আর্থিক অবস্থার রদ-বদল ব। 
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ক্ষতি বৃদ্ধি হয় এরূপ যে কোন ঘটনাকে, বুক-কিপিংএ লেন-দেন ব। 
19729806100 বলে । 

যেমন, 

(1) আমি নগদ %0০0 টাকার মাল কিনিলাম। 

9) আমি রামের নিকট ধারে 500 টাকার মাল বিজুর করিলাম । 
(৪) কর্মচারীদের বেতন বাঁবদ 80০0 টাকা দিলাম । 
(4) যছুর নিকট হইতে ১00০0 টাকা ধার নিলাম । 
(8) ব্যাঙ্কে 9,000 টাকা জম! দিলাম । 

(6) ব্যবসায়ের একটি বাড়ীতে আগুণ লাগিয়া 15,000 টাকার 
সম্পত্তি বিনষ্ট হইল । ইত্যাদি । 

এর প্রত্যেকটিই ব্যবসায়ের লেন-দেন বা! [:208001017, 
সম্পূর্ণ হিসাব রাখতে হলে, ব্যবসায়ের সর্বপ্রকার 'তলন-দেন বা 

ঘৃ08%06০2-ই হিসাবের খাতায় বিধিবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে, 

নতুবা হিসাব লেখার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না । 

বুক-কিপিং ব! হিসাব লেখার উদ্দেশ্য 

এ মনে কর, তুমি একটি ব্যবসায়ের মালিক এবং কারুর উপর তুমি ভার 
দিয়েছো তোমার ব্যবসায়ের হিসাব রাখার । এখন, তুমি তোমার হিসাব 

রক্ষকের কাছে কী কী খবর জানতেচাইবে? তুমি ষে সব খবর তার 
কাছে জানতে চাইবে, তা-ই হোল হিসাব লেখার উদ্দেন্ত । বলতো কী 
কী খবর তুমি জানতে চাইবে? আচ্ছা, তোমার হয়ে আমিই না হর 
বলছি । তুমি জানতে চাইবে-_ 

(1 নগদ টাকার হিসাব । টিন এলো, কত টাকা 

খরচ হোল এবং প্রতিদিনের শেষে কত টাকাই বা হাতে থাকলো, তার 

একট! নিতু ল হিসাব ১ 

এট ব্যবসায় ধারে কেনা-বেচার জন্ঠ, কার কাছ থেকে কত টাক! 
পাঁষে এবং কাঁকেই বা কত টাকা দিতে হবে, তার হিসাব ; 
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(3)বছরের শেষে ব্যবসায়ে কত টাকা লাভ বা লোকসান হোল, 
তার একটি সঠিক হিসাব $ | | 

(£ সেই লাভ বা লোকসান কী করে হোল, রর কোন কোন 
খাতে কত আয় করে এবং কোন কোন খাতে কতব্যয় করে এঁ লাভ বা 

লোকসান দীড়ালো, তাঁর হিসাব ; এবং 

(5) প্রতি বছরের শেষে ব্যবসায়ের সব সম্পত্তি ও দেন! প্রভৃতি নিয়ে 
এমন একটি বিবরণী প্রস্তত করা, যা থেকে ম্প্ট বোঝা যাবে, তোমার 
ব্যবসায়ের আঁধিক অবস্থা শেষ পর্যস্ত কী ধাড়াল | 

আর, ঠিক এইগুলিই হিসাব রাখার উদ্দেশ্ত । এছাড়া, তুমি কিন্ত আর 
একট! জিনিস চাইতে পাবো । অবশ্ত তুমি হয়তো ভাবতেই পারো না 
যে, সে জিনিসটি চাওয়া যায় বা সে রকম কোন ব্যবস্থা সম্ভব ! সে মজার 

জিনিসটি ক, ত্বা কি তুমি আন্দাজ করতে পারো ? সেট হচ্ছে হিসাবের 
নিভূলিতা*সন্বন্ধে গ্যারান্টি । হিসাব রক্ষকের কাছে যে সব খবর তুমি 
জানতে চাইবে, সে সব খবরই হয়তো তুমি পেলে, কিন্তু তুমি ঘদি তাঁর 
কাছে সেই খবরগুলির নির্ভূলতা সন্ধে গ্যারাটি চাও; তা”ও কি সে দিতে 
পারবে? শুনে অবাক হবে যে হ্য1, তা'ও দেওয়া সম্ভব । “বুক-কিপিং”, 
এ এমন ব্যবস্থা আছে যে, হিসাব লিখতে ভূল হচ্ছে কিনা, তা” ষখন ইচ্ছা 
পরীক্ষা করে নেওয়! যায়, কাজেই হিসাবের নিভূলিতা সম্বন্ধে গ্যার্্টিও 
দেওয়া যায় ।* আধুনিক “বুক-কিপিং* পদ্ধতি একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই এমন আশ্র্য জিনিসও সম্ভব হয়েছে । 

[0০705 ] 

1. £430০01-1:99101796 0%0 ০2] 698০1) 0৩ 6০ 109007006 0160855১-- 

0০ 5০০. 28199 16) 0015 86869170906 2 19৮ 0%0 13090-0:981017)8 

089,০01) 08 ? 

* প্রথম অবস্থায় খুটিনাটি ব্যতিক্রম ইত্যাদির কথা বলে তরুণ ছাত্রদের মস্তি ভারাক্র'স্ত 
না! করাই সমীচীন । 
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2. 1286 15 “13001796177 2 08376 9 8990 007 80000069 
₹72০25 25521206 70০278597712 2 70159098 61119 17086651 11. 

3. ভ08৮ 829. 606 016083 ০1 7০0০01-159010 7 728 ৪০০০৭- 
12£ ৮০ ০৩, 1৪ $0৪ 109 $037১068০96 ০০১৪০ ? 

ভ্িভীক্স অন্যাজ 

হিসাব লেখার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি 
[0০591 [77675 55661. €'দ্বিবারগী হিসাব পদ্ধতি বা 

দুতরফ। দাখিল! ) 

সংখ্যা গঞনা যেদিন থেকে স্থুর হয়েছে, সেদিন থেকেই বোধহয় হিসাব 
রাখাঁও সম্ভব হয়েছে-এবং স্থুকু হয়েছে । সেই প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগ 
থেকে আজকের আণবিক যুগ পর্যন্ত, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন 

ক্ষেত্রে নানা ভাবে নিজেদের হিসাব রেখেছে এবং আজও রাখছে । এখনও 

আমরা দেখতে পাই, বাড়ীতে আমাদের মাষের! হিসাব রাখছেন, ছোট 
মুদ্দিখানার দোকানদার হিসাব রাখছে, গয়লা, ধোপা-তারাঁও হিসাব 

রাখছে, আবার বিরাট বিরাট শিক্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, রেল কোম্পানি, 
ইলেকট্রক কোম্পানি, তারাও তাদের হিসাব রাখছে । এখন, এই যে 
নানা জনের নাঁনা অবস্থার মধ্যে হিসাব রাঁখা, এগুলি কি সবই একই 

নিয়মে রাখা হচ্ছে? না কি হাজার জনে হাঁজার রকমে হিসাব রাখছে? 

হিসাব রাখার যাবতীয় পদ্ধতিকে মোটামুটি ছু'ভাগে ভাগ করা হয়__ 
(1) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 

(2) অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ৷ 
(1) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিঃ যে পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি লেন-দেনের 

পসপুর্ণ হিসাব রাখা হয় এবং যখন ইচ্ছা হিসাবের নিভূ্লিতা যাচাই করে 
নেওয়া যায়, সেই পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক পন্ধতি বলে । 
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(2) অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি £ যে পদ্ধতিতে প্রতিটি লেন-দেনের সম্পূর্ণ 

হিসাব রাখা হয়না, এবং হিসাবের নিভূলিতা যাঁচাই করার কোন' 
ব্যবস্থাও করা যায়না, সেই পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা যাঁয়। 

হিসাব রক্ষকগণ হিসাব রাখাঁর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটির নাম দিয়েছেন, 
£1000016 [8 95562125+ ব1 দ্বিবারগী হিসাব পদ্ধতি বা দুতরঘ। 

দাখিল! (বা তকরারী জম খরচ); এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির 
সাধারণ নাম দিয়েছেন, “5172816 চা: ও 95561" বা গ্রকতরফা বা 

একহার! জমাখরচ । 

10916 16 559667) বা দুতরফ দাখিল। 

এই পদ্ধতিই হিসাব রাখার একমা'ত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে 
লেজার (1০086:) বা খতিয়ান নামক একখানি জুবৃহৎ খাতা! (বাঁ বহি) 
রাখা হয়। সেই খাতার বিভিন্ন পৃষ্ঠায় কতকগুলি 4,০০০৪1০*বা খাতে 

রাখা হ্য়। বিভিন্ন ব্যক্তি (যেমন, রাম, শ্যাম, যছু ইত্যাদি ), বিভিন্ন বস্ত 
(যেমন, 0931১ মা516955% 015০515০৮ প্রভাতি), বিভিন্ন আয় (যেমন, 
9219 ০ £০9০9৪১ (00120101981017 ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন ব্যয় ( যেমন, 

100:017899 01 6০০০৪, 981875১11755611106 89500670898 ইত্যাদি এদের 

নামে নামে পৃথক্ পৃথক্ খাতে বা &০০০০৪০৮ খোলা হয় । যখন কোন লেন- 

দেন হয়, তখন সেই লেন-দেনটিকে বিশ্লেষণ ক'রে লেন ও দেন অর্থাৎ 
(1) গ্রহণ বা 8,9৫91%178, এবং (9) দান বা 01108, এই ছুই অংশে ভাগ 

করা হয় এবং লেজার বা খতিয়ানের কোন 4০০০০ নিচ্ছে এবং কোন 

4৩০০এটট দিচ্ছে, এরূপ কল্পনা করা হয়। একটি লেন-দেনের মধ্যে যে 

4905৮ নিচ্ছে বা গ্রহণ করছে, তাকে গ্রহীতা বা 1961১6০ 4০০০0 

( বা চ২6০61%৪]' 4.০0০952€), এবং যে ০০০০০ দিচ্ছে, তাকে দাতা বা 

0০2501604০০] (বা 12: 4৯০০০%০৫) বলা হয় । 

এইরূপে যেহেতু, প্রতিটি লেন-দেনের মধো সর্বদাই একজন গ্রহীতা 
এবং একজন দাতাঁ_এই ছুইাটি দিক আছে (এবং যেহেতু দাতা আছে 
অথচ গ্রহীতা নেই, অথবা, গ্রহীতা আছে অথচ দাতা নেই, এরূপ কল্পনাও 



টি বাংলায় বুকশাকাপং 

করা যায় না), সেই হেতু, কোন লেন-দেনের সম্পূর্ণ হিসাব লিখতে 
গেলে, এই ছইটি দিকের হিসাঁবই লিখতে হবে । নয়তো হিসাব অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে। 

স্তরাং 7)০8016 চা 553০0) বা দ্ুুতরফ। দাখিলায় প্রতিটি 

'লেন"দেনের জল্য দুই 4১০০০৪:০৮এ দু'বার হিসাব লিখতে হুবে। 

যে &9০9০917৮ পেলো (09০6০: 40000:06)- সেই :8০৫০ছ৪৮-এ একবার, 

এবং যে 40০0906 দিলো! (0:98160£ 0০০০6) সেই ' 09০976-এ 

একবার, হিসাব লিখতে হ্বে। তবেই লেন-দেনটির সম্পূর্ণ হিসাব 

লেখা হবে। 

যেমন, রামের কাছ থেকে আমি 10 টাক পেলাম-__এই লেন-দেনটি 
বিঙ্লের্ণ করে পাওয়া যায়, 01) আমার নগদ টাকার খাতে বা 08 
/0000% ৫পেলো 10 টাকা, এবং (2) রামের খাতে বা 29705 এ 

দিলো 10 টাকা । স্থুতরা্ড এই লেন-দেনে। 0891. 8০০০5:7৮ গ্রহীতা চু 

1)810607 40900.0৮, এবং ১8008 &99০902 দ্তা বাঁ 02991609£ 409০0906, 

'এবং এই লেন-ঘেনটির লম্পূর্ণ হিলাব লিখতে হলে, 0881. £১00006কে 

'গ্রহীতা বাঁ 09৮$০* বলে একবার এবং রামের &০০০০৪০৮কে দাতা বা 

029918০£ বলে আর একবার--মোট ছুইবার হিসাব লিখতে হবে |. 

এইরূপে প্রতিটি লেন-দেনের মধ্যে গ্রহীতা বা 106৮০: 4০০০৪) 

এবং দাতা বা 0:6501601: 4০০০170 কে খুজে বার করে দুইবার দুই 

4৯০০০)৮এ হিসাব লেখাই হোল? 10০8015 [5.77)6৮5 বা ভুতরফ। 

9177616 [71005 55 5€61) বা একতরফা দাখিল 

70০90197005 9588900 বা ছুতরফা দাখিলাই হোল হিসাব রাঁখার 

"একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । যে সব ক্ষেত্রে, এই 7009919 77৮ পদ্ধতি 

অন্ত্থত হয় না, দে সব ক্ষেত্রে, অন্য যে পদ্ধতিই অনুসরণ কর] হোক্ 
না কেন, তাদের নাম দেওয়]! হয়েছেঃ “90819 70065 95৪৮০০০ বা 

স্্রকতরফা দাখিল! ৷ সেই সব ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি লেন-দেনকে গ্রহীতা বা 



ছুতরফা দীখিলা ১১ 

199০1 £00০506 এবং দাতা বা 0:98160:. ০০০৮-এ বিজলি ক”রে 

ছু'বার দুই জায়গায় (অর্থাৎ, দুইটি পৃথক্ &০০০০০৮-এ ) হিসীব লেখ হ্য 

না। সুতরাং, সেই সব ক্ষেত্রে অন্ততঃ কিছু লেন-দেনের হিসাব অসপ্পূর্ণ 
ভাবে লেখা হয়। এই পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক এবং ক্রুটিপূর্ণ। 

“বুক-কিপি??” এর ছাত্র হিসাবে আমরা 51581 [0৮5 পদ্ধাত 

বর্জন করে অর্বদা 0০৪1৪ [0 পদ্ধতিই অনুসরণ করবো । কারণ, 

পরে আমরা বুঝতে পারবে! যে একমাত্র শেষোক্ত পদ্ধতিতেই__ 

(1) হিসাব রাখার সব কয়টি উদ্দেশ্ঠ পূর্ণমাত্রায় সফল হয়, অধিকস্ত, 
€) হিসাব লেখার নির্ভূলতা যখন খুসী পরীক্ষা করে নেওয়া যায়। 

০. পুুষী 2 ৪৮ ০ 5০০. 10880 ৮৮ 4100981019 101,152) 9৪90১, ০01 

্ 3০০-79128 ? আআ) 819 185 (90080091068] 08170011)198? 

£0)00019 1877675 9৪6৪০০১ বা ছুতরফা৷ দাখিল! হিসাব রক্ষার সর্বশেষ্ঠ 

পদ্ধতি । এই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেকটি লেন-দেনের জন্য ছুইটি খাতে 

( বা &9০০০6-এ ) দুইবার হিসাব হিখতে হয়। একটি খাতে পাওয়ার 

ঘরে ( বা 19১:$ ৪17০-এ ) এবং অপর একটি খাঁতে দেওয়ার ঘরে (| 
05018 ৪1-এ ) হিসাব লিখতে হয় । 

ছুতরফা দীখিলার মূল নিয়ম হচ্ছে এই যে, কোন লেনদেনের সম্পূর্ণ 
হিসাব লিখতে গেলে-__ 

(1) মনে করতে হবে_ লেনদেনটি ঘটছে ছুটি খাতে বাঁ &০০০০০৮-এর 
মধ্যে। 

(৪) মনে করতে হবে--(৪) কোন একটি 49০080% নিচ্ছে_-তাকে 
ধরা হবে গ্রহীতা বাঁ 19১6০: এবং (৯) কোন একটি 40০০5 দিচ্ছে 

তাকে ধর! হবে দাতা বা 0:601907. 

(9) গ্রহীতাকে 499১৮ করতে হবে (অর্থাৎ, তার পাওয়ার ঘরে 
হিসাব লিখতে হবে ) এবং দ্রীতাঁকে 0798৮ করতে হবে (অর্থাৎ, তার 
ফেওয়ার ঘরে হিসাব লিখতে হবে )। 



টি বাংলায় বুক-কিপিং 

যথা, আমি কর্মচারীদের বেতন বাবদ 400 টাকা দ্বিলাঁম।. এখালে, 
মনে করতে হবে, 9৪919 ০9০৪০৪১ পেলো এবং “088 80900৮১) 

দিলো। 
মৃতরাং 99875 &০০০৪০৪-কে 0919 এবং 088 40000:06-ক 

9:991% করতে হবে । 

05610555 ]7 

1. ০ 00885 ৪5৪9108 0: 13001-1599101705 29 60619 25 01017 
1৪ 6129 19986 ৪5961] ৪0৭ ফড 2 

2. 71096 0০ ০০. 03990. 05 “10091019110 85৪66 01 [3০০- 
1:981)108 2” ভাড 15 16 80 081190 ? রি 

৪, 51586 879. 609 10810 8858906886৪ ০01 70০0981018 [0065 
9ড৪6010 2 

4. 1156 9০ 5০০ 20680. 15 “68088,0610108+5 10. (300. 
99101082080 ০0. 1৮9 8 9010176160 091018101 ০01. 461:8098,08107)9+ ? 
019 ৪৮ 169,86 চি 9%:81210199 ০01 6:8,088,0160109 01 01997906 7096079, 

5. 4& 66808806100, 29 ৪819. 60 118,59 6০ 8,8109096৪,. ৬1796 878 
6065 2 080 5০০. ঠা00 006 69 (দ্ম০ %919০6৪ ০01 619 (0110 ভয11)6, 
618,708209610709 2 

(৫) 8000 হেড 98810 1 09 ০8৪৪ 78৪. 95. 
(9) ঘদ০20 05৪0 1 £৪৮ 0881. 739. 500. 

(9) [ 90 £০০৪ ৫০২ চ. 9200 ০881). 



ভূতীন্স জঞ্ঘযান্স 

একটি ব্যবসায়ের সম্পুর্ণ হিসাব লেখার জগ্য কী কী 
খাতার প্রয়োজন হয় 

দেখা গেছে যে পরিফাঁর করে, অথচ বিশদভাবে হিসাব বাঁখতে হলে 

মাত্র একখানি খাতায় চলে না । কারণ, সব লেন-দেনের বিশদ বিবরণ 

রাখতে গেলে মব জিনিসটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে পাওয়া যায় না 
আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে, বিশদ বিবরণ বাদ দিতে হয়। 

এই অস্থবিধা দুর করার জন্য ছুই প্রস্থ (বা ছুই ৪9৮) বই (বা খাতা) 

রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে 

" |. "জার্নাল ব| জাবেদা প্রথম গ্রন্থ বইতে ল্নে-দেনগুলির 
বিস্তারিত বিবরণ সহ, প্রাথমিক হিসাব, রৌজের হিসাব রোজ (অর্থাৎ 
যেদিনের লেন-দেন সেই দিনেই ), তারিখ অনুযায়ী পরপর লিখে যাওয়া 
হয়। এই বইগুলিকে বল! হয় জার্নাল ([081:91) বাঁ জাবেদ! । এই 
বইগুলিকে আরো! অনেক বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, যথা 7), 
1309018) 30019 01 018109 10005, 30078 01 :1009 100৮) 730০0] 

01 71186 01002) 901091019) 730018 ইত্যাদি | এই নামগুলির তাৎপর্য 

আছে। যেমন, এই বইগুলিতে রোজের হিসাব রোজ লেখ! হয় বলে, 
এদের বল] যায় /০০2915 বা 108) 7০০৪, আবার, এই বইগুলিতে সব 

লেন-দেনের প্রাথমিক হিসাব ( ঘ্09| বা পাকা হিসাব নয়) করা হয় 

ব'লে, এদের বলা যায়, 8০০88 ০1 20006 170৮ বা 01181091 ৮ বা 

18 ঝা, আবার) এই বইগুলি, হিসাব লেখার অপ্রধান এবং (হিসাব 

লেখার প্রধান বই লেজার বা খতিয়ানের ) সাহীষ্যকারী বই মাত্র বলে, 
এদের 30009101875 739018-ও বলা যায়। 

2. লেজার (1,৫8০: ) বা খতিয়ান £ দ্বিতীয় গ্রন্থ বই-ই হোল 
হিসাব রাধার প্রধান বই বা পাক হিসাবের খাতা । এই বইগুলিতেই 
হিসাব রাখার আসল ঘখটিগুলি অর্থাৎ &০০০$-গুলি রক্ষিত হয়। এই 



১৪ বাংলায় বুক-কিপিং 

বইগুলিতে বিভিন্ন 4০০০6 বা থাতেগুলির মধ্যে পরিফার করে, সংক্ষেপে» 

পাকাপাকি ভাবে 70০919 7]ণ্য বা ছুতরফা দাখিলার রীতি অনুযায়ী 

হিসাব লেখা হয় । এই বইগুলিরও বিভিন্ন নাম আছে । যেমন, 7:700091 
73009 01409001068, 70706 01 00158 01 4১9000006৪১ 730০৪ ০ নি]: 

[776 প্রভৃতি । হিসাবের খাঁতাগুলির মধ্যে এইগুলিই"প্রধান এবং এই- 
গুলিতেই পাকা হিসাব রাখা হয় বলেই, এ নীমগ্ডলি দেওয়া হয়েছে 

একাধিক জার্নাল ও লেজারের আবশ্যকতা 

আজকাল আমর! বিভিন্ন দেশে যত বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখতে 

পাই, আগে তা, ছিল নাঁ। কাজেই তখনকার দিনে হিসাব রাখার 

ঝাঁমেল! অনেক কম ছিল । অল্প লেন-দেন, তাই হিসাবও ছিল ক্মঃ তাই 
অল্প ছুঁএকথানা বইতেই কাজ চলে যেত। ধরো, একটা ক্যাস বই 

(ক্যাস বইকে লেজারের অংশ বলা যায় ), একটা লেজার, আর একটা 
জার্নাল,_এই তিনটি বই ( খাতা )-তেই সব হিসাব রাখা যেত। প্রতিদিন: 
যেমন যেমন লেন-দেন হোত, তাদের প্রাথমিক হিসাব (01810%1 বা 

77775 [িঠ্ড ) লেখা হৌত জার্নালে । পরে আবার জার্নাল থেকে পাকা 

হিসাব ( দা09] 0৮ ) টুকে নেওয়া হোত লেজারের 4০০০০০৮গুলিতে । 

ক্যাস বইতে লেখা হোত সব নগদ টাকার লেন-দেনের হিসাব । 
তারপরে, ক্রমশঃ যখন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন বাড়তে 

লাগলো, অর্থাৎ, লেন-দেনের সংখ্যা যতই বেশী হোতে লাগলো, অল্প 

ছুতিনখানি বই দিয়ে কাঁজ চালানো ততই কষ্টকর হয়ে উঠলো! এক' 

এক দ্দিনই এত বেশী বেশী লেন-দেন হতে লাগলো যে, একজন মাত্র 

লোক, একখানি মাত্র জার্নালে, সারাদিন বসে লিখেও; সব লেন-দেনের 

প্রাথমিক হিসাব লিখে শেষ করতে পারছিলো না । তখন বাধ্য হয়েই 
জার্নালকে একাধিক জার্নালে ভাগ করার কথা উঠলো । তোমরা হয়তো 

-বপবে, “কেন ? বই ভাগ না করে লোক বাড়ালেই হয় 1১. কিন্তু একটু 
ভাবলেই বুঝবে, যে তা” হয় না । কারণ, ধরে] জার্নালে প্রাথমিক হিসাব 
লেখার অন্ত ছু'্লন লোক নিযুক্ত করা হোল, কিন্তু বই একখানা । 
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কাজেই একজন যখন লিখছে, অপর জনকে তো! তখন বসে থাকতে হবে । 

কাজেই কাজ আর তাড়াতাড়ি হবে কি করে? কাঁজেই কাজ ভাগ 
করকাঁর জন্য বইকে ভাগ করতে হোল । এইভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ জার্নাল 
ও লেজার ছুইই নানা ভাগে ভাগ হয়ে গেল । 

জীর্নাল বা প্রাথমিক হিসাবের বই"এর বিভাগ 
জার্নালকে বর্তমানে মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা হয়, যথা__ 
1, 79010159565 ]100178] বা খরিদ বহি 2 এই বইখানিতে কেবল, 

মাত্র ধারে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার লেন-দেনগুলির (০7916 00:00988 

0%890192-গুলির ) প্রাথমিক হিসাব লেখ! হয়। এই বইখানিকে 
001:009569 0৪5 8000, [1)/910 17/5010৪ 73০০, বা শুধু 

চ81:0159585 30015 বা! শুধু 111০1০৪ 7০০15-ও বলা হয় । 

2, 5816৪ ০8:29] ব! বিক্রয় বহি £ এই বইখানিতে কেবল মাত্র. 
ধারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার লেন-দেনগুলির (০075818৪৪19 ঢ%09800100- 

গুলির ) প্রাথমিক হিসাব লেখা হয় । এই বইখালিকে 98168 [085 73০০) 

00065587:0 115501০9 73০০1, বা শুধু 58159 23০০/-ও বলা হয়। 

3, 6 0065/8:03 7০02729] বা খরিদ ফের বহি এই 

বইখানিতে কেবলমাত্র ধারে পণ্যত্রব্য ক্রয় করার পরে কোন কারণে যদি 
কিছু কিছু দ্রব্য আবার বিক্রেতাদের কাছে ফেরৎ পাঠান হয়, তবে সেই' 
লেন-দেন গুলির ( 05:079598 29০০ 080889061০2-গুলির ) প্রাথমিক 

হিসাব লেখা হয়। এই বইখানিকে 08101583565 [২6০১৪ 13০০1-ও 

বলে। 

4, [২৪০7709 [05187:09 0001158] বা বিত্রয় ফের বহি 2 এই 

বইখাঁনিতে কেবলমাত্র ধারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার পরে কোন কারণে 
যদি কিছু কিছু দ্রব্য আবার ক্রেতাদের কাছ থেকে ফেরৎ আসে, তবে 

সেই লে/মেজকুজির। 150475509, 048৮০9৩ীা প্রাথমিক হিসাব: 
লেখা হয়ু/5868 ছি নিবে, 98165. 8৩:০৬ ০988৪ বুলে । 
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5. 31115 76০215916 0081599] বা প্রাপ্য বিল বহি এই বই 

খাঁনিতে কেবলমাত্র প্রাপ্য বিলগুলির জন্য প্রাথমিক হিসাব লেখা হয়। 
এই বইখানিকে 88115 [২৫০০৮৪,১1০ 7০০1-ও বলে । 

6. 81115 2858016 0০109] বা দেয় বিল বহি £ এই বইখানিতে 

কেবলমাত্র দেয় বিলগুলির জন্য প্রাথমিক হিসাব লেখাঁহয়। এই বই- 
থানিকে 71119 7১৪58৮1০ 23০০]-ও বলে । 

7. 0০591 ০0৩1 বা প্রকৃত জানীল বা সাধারণ জানাল 2 যে 

মস্ত লেন-দেনের প্রাথমিক হিসাব লেখার জন্ত অপর কোন পৃথক জার্নাল 
রাখা হয় না, সেই সমস্ত বিবিধ প্রকার লেন-দেনের প্রাথমিক হিসাব এই 
বইখানিতে লেখা হয়। এই বইখানিকে কখন কখন শুধু 0951:58] ব 
'জাবেদ। খাতা-ও বলে । 

দ্রষ্টব্য £ প্রথম ছয়খানি জার্নালকে 579০281 ধা (বিশেষ 
জার্নাল) এবং সপ্তম জার্নালখানিকে 0610618] ]0০99179] (সাধারণ 

জার্নাল ) বা [০901009] 7১:0১: (প্রকৃত জার্নাল )-_এইরূপও বলা হয় । 

জান্নালকে এভাবে ভাগ করার সুবিধ। 

কেবলমাত্র একখানি জার্নাল না রেখে, জার্নালকে কতকগুলি বিশেষ 
জার্নাল (91008868 ০9091) 99189 ০9108] প্রভৃতি ) এবং একখানি 

সাধারণ জার্নাল (০5091 [61019 )- এভাবে ভাগ করায় নিম্নলিখিত 

স্বিধাগুলি পাওয়। যায় 

(1) প্রাথমিক হিসাব লিখবার কাজটি বিভিন্ন কর্মচারীর মধ্যে বণ্টন 

করা যায়; 

(9) একই ধরণের লেন-দেন একটি বিশেষ জার্নালে লেখা হয় বলে 
বইগুলিতে এমনভাবে ঘর (281378 ) ক'রে নেওয়! যায়, যাতে লেন-দেন 

গুলির বিস্তারিত বিবরণ লেখার কাঁজ অনেক সহজ হয় 3 

(3) জার্নাল থেকে লেজারে হিসাব তুলে নেওয়া (109888 )-এর 

কাজ-ও অনেক হাক হয়ে যায়ঃ 
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(৫4) একখানি মাত্র অত্যধিক ভাঁরী ও মোট! জার্শাল বই নাড়াচাড়। 
করার অসুবিধা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় । 

এ লেজার (1.566:) বা খতিয়ানের বিভাগ 

লেজার বা খতিয়ান হচ্ছে পাকা হিসাবের খাতা (8০০1 ০৫ ম্০91 
06 )। লেজীর কতগুলি ১০০০০:০৪ এর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয় | 

49০9০56 বাঁ খাতে-ই হচ্ছে পাক! হিসাব রাখার একমাত্র জায়গ! । বিভিন্ন 
বস্ত, আয়, ব্যয় ও বিভিন্ন ব্যক্তিদের (দেনাদার ও পাওনাদারদের ) নামে 

নামে পৃথক্ পৃথক্ /০০০5:৮ বা খাতে রাখতে হয় লেজারের বিভিন্ন পাতার । 
এখন, ব্যবসায় যতই বাঁড়তে থাকে, বিভিন্ন লোকের সাথে ব্যবসায়ের 
ক্তারবার;ও ততই বেড়ে যায় । বহু লোকের কাছ থেকে ধারে মাল কিনে, 
আঁবাঁর অন্থু বহু লোকের কাঁছে ধারে মাল বিক্রী করতে হয় এইভাবে 
ব্যবসায়ের পাঁওনাদীর (0£50160৪ ) এবং দেনাদার (1099595৪ ) দের 

সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যায়। কাঁজেই, একখানি লেজার বইতে আর সব 
4000970%গুলি বাখার স্থবিধা হয় না । তখন পাঁওনাদার (0:98$50. )-দের 

জন্য একখানি এবং দেনাদদার (৪০৮০: )-দের জন্য একখানি আলাঁদ! 

লেজার বই রাখাই অনেক স্থবিধ! মনে হয় । এদিকে আবার নগদ টাকার 
হিসাব বা 089 40900-টি এতই দীর্ঘ হয় (কারণ, সাধারণতঃ সব 

ব্যবসায়েই নগদ টাকার লেন-দেনের সংখ্যা খুব বেশী হয়) যে, সেই 
/0০000৮-টি একাই একশো । তাকে অন্ত &০০০০৪-গুলির সাথে একসঙে 

একখার্ন বইতে ধরে রাখলে খুবই অন্থৃবিধা হয়। সুতরাং, এই 089 

£69০05৮-টিকে সর্বদাই অন্য £১০০০০০৮-গুলি থেকে আলাদা করে, 

একখানি পৃথক বইতে রাখা *হয়। সেই বইখানির নামই' 088৮, 8০০৮. 
08৪1. ০০ তাহলে 08৪1 4,০০০%:০৪-এরই' নামাস্তর | 

লেজারকে সাধারণতঃ নিয়্োক্তব্ূপে ভাগ করা হয়-_ 

1. 0০881) 8০090 বা! রোকড় বা নগদান বহিঃ এই বইথানিতে 

কেবল মাত্র নগর্দ টাকার হিসাব রাখা হয় । (কখন কখন ব্যাঙ্কের টাকার 
হিসাঁবও একটি প্থক কলম (0০019207) বা সারিতে এই বইতেই' লেখা হয়)। 
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2, 03265016015, 1,596: বা পাওনাদারদের খতিয়ান £ এই 

বইখানিতে কেবলমাত্র যাঁদের কাছ থেকে ধারে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা হয় 
(0:996025 )-_-তাদের 4১০০০৪:০৮ বা হিসাব (খাতে )গুলি রাখা হয় । 
এই বইখানিকে ৮01015595 1,605 বাঁ 30081) 1.€086:-ও বলে । 

3, 10619009157 1,508: বা দেনাপারদের খতিয়ান £ এই বই- 

খানিতে কেবলমাত্র যাদের কাছে ধারে পণ্যত্রব্য বিক্রয় করা হয় (199260:8) 
তাদের ০০০৪৪ বা হিসাবগুলি রাখ! হয়। এই বইখানিকে 9819৪ 

[,60£61: বা ১০৫ 1.5086£-ও বলে । 

4: 03610618] [1,০95 বা সাধারণ খতিয়ান £ এই বইখানিতে 

0981) 499001069 06995607192 400001868 এবং 70906029, /0001310%9 ছাড়া» 

বাদ বাকী ফমন্ত £০০০০% রাখা হয়, যেমন, 08:69] 49০০৪ ( মূলধন 

খাতে )১ [19700 & 73011017085 49909106 ( জমি ও বাড়ী খাতে ) ম2016019 

0005৮ ( আঁপবাবপত্র খাতে )১ 76900108898 ০০০0৮ (খরিদ খাতে), 

9819৪ /১০০9০00% ( বিক্রয় খাতে ), 958%181198. 9905:2৮ (বেতন খাতে ), 

00205188100. 400000 (কমিশন খাতে), প্রভৃতি এই সাধারণ 

লেজারে রাখা হয়। 

[ কদাচিত আবার 99068] [16089:-কেও 7605969 [,908০1 

এবং টব 012007091 180£6:-এ ভাগ করা হয়। 721015869 1490£9:-এ তখন 

ব্যবসায়ের মালিকের (বা মালিকদের ) নামে যে £99০92৮ গুলি আছে 

( যেমন, 081079] 0090906 প্রভাতি ) এবং অন্য যে দু-একটি 4১09000 

মালিক (বা মালিকগণ) সবাইকে দেখান পছন্দ করেন না»_সেই 
4১০9০090গুলি রাখা হয় । ] 

লেজারকে ভাগ করার সুবিধা 

লেজার বা খতিয়ানকে এইভাবে 088 7০০৮) 07:9160:9+ 197891১ 

[06502516089 ও 3620678] 1/5989৮-এ ভাগ করায় নিম্লিখিত 

গুরিধাগুলি পাওয়া যায় 



জার্নাল ও লেজারের সন্বন্ধ ১৯ 

(1) জার্নাল ব! প্রাথমিক হিসাবের বইগুলি থেকে লেজার £০০০৪৮- 

গুলির মধ্যে পাকা হিসাব তুলে নেবার কাঁজটি বিভিন্ন কর্মচগারির মধ্যে 
ভাগ করে দেওয়া যায় । 

(9) বিভিন্ন শ্রেণীর /,০০০৪৪-গুলি বিভিন্ন বইতে থাকার দরুণ, কোন 

একটি 4০০০9:2$ শুজে বার করতে বেশী সময় নষ্ট হয় না। 
(3) অতিশয় ভারী এবং মোটা একখানি মাত্র লেজার বই' নাঁড়াচাড়! 

করার অসুবিধার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় । 

* জানাল ও ৪লজারের সহ্ধন্ধ 

'জার্নাল্র বইগুলি হোল প্রাথমিক হিসাবের বই, আর লেজার বইগুলি 
হোল পাক] হিসার্ব লেখার বই। অর্থাৎ, যখন কোন লেন-দেন্তহয়, তখন 
তার বিস্তারিত বিবরণ সমেত প্রথমে কোন জার্নাল বইতে তা লেখা! হয়। 
পরে পরিষ্ষারে সংক্ষেপ করে সেই খবরটি লেজার বই-এর কোন দুইটি 
£9০০০০৮-এর মধ্যে তুলে নেওয়া হয় । জার্নালের পাতা থেকে লেজারের 
পাতায় হিসাব তুলে নেওয়াকে বলে “চ০0৪)0৪8””, এইব্প ব্যবস্থায় নিষ্ন- 
লিখিত স্থবিধ। কয়টি পাওয়া যাঁয়__ 

(1) লেজার বইগুলিতে ব্যবসায়ের যাবতীয় লেন-দেনের গ্রত্যেকটির 
সম্পূর্ণ হিসাব থাঁক সত্বেও লেজার বইগুলি পরিষ্কার থাকে । খুটিনাটি 
সব বিবরণ থাকে জার্নালে । এইজন্য অনেক সময়ে জার্নালকে ঠাট্টা করে 
বলা হয় ৮41095৮1015, 

(9) সব লেন-দেনগুলির হিসাব সোজা লেজার £,০০০০:৪-গুলির মধ্যে 

]0001019 776” পদ্ধতি অনুসারে লিখতে গেলে তুলত্রান্তির সম্ভাবনা 

অত্যধিক থাকে । আঁগে একবার জার্নাল বইতে হিসাবগুলি লিখে নিলে, 
লেজারে ভুলের সম্ভীবন! কমে যায় । এইজন্য অনেক সময়ে জার্পালকে 
বল! হয় “রাফ খাতা””॥ আর লেজারকে “রগ খাতা”? | 

(8) রোজের হিসাব রোজ লেজারে তুলে নেওয়া শক্ত ব্যাপার । 
এদিক দিয়ে জার্নালগুলি লেজারকে খুব সাহায্য করে । 0০2:091 মানেই. 
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1091]য 7981865 রোজের হিসাঁৰ রোজ, আগে জার্নালগুলিতে লেখা 

হয়ে যায়। লেজারে কিন্তু অনেক সময়ে, জার্নাল বই থেকে ধীরে সুস্থে 
'এক সপ্তাহ বা একমাসের হিসাব একসঙ্গে যোগ করে, একবারে তুলে 
নেওয়া হয়। এইজন্য জার্নাল বইগুলিকে 70910 13909108 বা 300910195 

7390৪ এবং লেজারকে 1100109] 8০0 বা 208 ৮ 8০০৪ বলে । 

লেজ্জারকে 72৪ ০৫ 8০০৮৪ বলার আরও একটি প্রধান কারণ এই ষে, 
হিসাব লেখার যে-সব প্রধান উদ্দেশ্য, তা লেজার 89০০০:০৮-গুলির মারফতই 

সিদ্ধ হয়, সুতরাং, লেজাঁরই হিসাবের প্রধান খাতা । 

লেজার হিসাবের প্রধান খাতা হলেও জার্নালকে 

বাদ দেওয়া চলে না 

লেজারকে যদিও হিসাবের প্রধান খাতা বল1 হোল এবং যদিও একথা 

সত্য ষে, ব্যবসা সংক্রীন্ত প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আমরা কেবলমাত্র 

লেজার থেকেই জানতে পারি, তবুও একথ। ভাবলে ভূল হবে, যে জার্নাল 
তো তাঁহলে অনাবশ্তক ৷ প্রতিটি লেন-দেনের জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রম করে, 

একবার জার্নাল, পরে আবার লেজারে হিসাব লেখার প্রয়োজন কী? 

সোজা লেজারের 49০০00৮-গুলিতে হিসাব লিখলেইতো একবারের 

পরিঅমেই ব্যাপাঁরট। চুকে যায় । কিন্তু তা হয় না এই কারণে যে 
(1) তাহলে লেন-দেনগুলির বিস্তৃত বিবরণ লেজারেই লিখতে হবে, 

তাঁর ফলে লেজার &০০০০০৮-গুলির পরিচ্ছন্নতা ক্ষুপ্ন হবে । 

(?) জার্নালকে বাদ দিয়ে সোজা! লেজারে হিসাব লিখতে গেলে, 
লেজারে তৃলব্রান্তির সংখ্যা অনেক বেড়ে যাঁবে। 

(3) বিভিন্ন জীর্নাল বই থেকে এক সপ্তাহ বা এক মাঁস অন্তর অনেক- 

গুলি হিসাব এক সঙ্গে যোগ করে একবারে লেজারে তুলে নেওয়ার যে 
সুবিধা, তা পাওয়া যাবে না, তার ফলে লেজারের কাজ বেড়ে যাবে । 

স্থতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জার্নালের তুলনায় লেজার অনেক 
বেশী প্রয়োজনীয় হলেও, জার্নাল-ও অত্যাবশক এবং জার্নাল ও লেজার-- 
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এই' দুই প্রস্থ বই রাখলে তবেই আমাদের হিসাব রাখার কাজ সুষ্ঠুভাবে 
চলবে । আর এই নিয়মটি আমাদের সর্বদী স্মরণ রাখতে হবে যে, যে-কোন 
লেন-দেনই' ঘটুক না! কেন, তার হিসাঁবটিকে জার্নালের মাধ্যমেই লেজারে 
আসতে হবে, কোন হিসাবই সোজা লেজারে আসতে পারে না । এই 
হচ্ছে হিসাব লেখ্ঁর,সাধারণ নিয়ম । 

0981 ৮০০ (নগদান বহি) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম-_ 
ক্যাস-বই জার্নাল না লেজার ? 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ক্যাস-বই আসলে 08৪৮, £6০০০:0, সুতরাং ইহা 

একখানি লেজার বই, অর্থাৎ, ক্যাস বই লেজারের অংশ; কাজের 

স্ববিপার জন্য 098৮ ০০০৪:৮-টিকে আলাদী একটি বই-এর আকারে 'রাখা 

হয়েছে মাত্র । 

কিন্ত ক্যাস-বই সম্পর্কে, হিসাব লেখার যে সাঁধারণ নিয়ম যে,_কোন 
হিসাব আগে একবার কোঁন জার্নালে না লিখে, সোজা কোন লেজার 
/০০০০:০৮-এ লেখা হবে না, বসে নিয়মটি ক্যাঁস-বই সম্পর্কে খাটে না । 

লেজারের এই অংশ (0881, 8০০ )-টিকে দিয়ে জার্নালেরও কিছু কাঁজ 
করিয়ে নেওয়া হয়। নগদ টাকার বাবতীয় লেন-দেনের হিসাব প্রথমে 

কোন জার্নালেই লেখ। হয় না বিশদ বিবরণ সহ সেই সব হিসাব সোজ। 
ক্যাস-বইভেই লেখ! হয় । এদিক দিয়ে ক্যাস-বই এর ব্যবহার ঠিক 
জার্নাল বই-এর মত । 

ক্যার্স-বইয়ে জার্নালের নিয়লিখিত লক্ষণগুলি দুষ্ট হয়__ 
(1) কোন বিশেষ জার্নালে (919০18] ০০:09]1-এ ) যেমন একশ্রেণীর 

লেন-দেনের প্রীথমিক হিসাব লেখা হয় (যেমন, সব ধারে-বিক্রয় লেন- 
দেনগুলি প্রথমে 3818৪ 7০5208]-এ লেখ হয় ), সেইরূপ, সব নগদ টাকা 

লন-দেনই প্রথমেই ক্যাস-বইতে লেখা হয়। 

(9) জার্নীলগুলিতে যেমন রোজের হিসাব রোজ তারিখ অনুযায়ী পর 

পর সাজিয়ে (03০700108109] ০:8:-এ ) লেখা হয়» ক্যা বইতেও নগদ 

টাকার লেন-দেনগুলির জন্য তাই করা হয় । 
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(8) জার্নালে যেমন প্রতিটি লেন-দেনের বিশদ্ বিবরণ লেখা হয়, 
ক্যাস-বইতেও তা? করণ হয় । 

ক্যাস-বইয়ে লেজারের নিয়লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হয়__ 
(1) লেজার কতকগুলি ০০০5: ছাঁড়া আর কিছুই নয় । ক্যাঁস্-বইও 

(058. 10005 ছাঁড়া আর কিছুই নয় । আুতরাত ক্যাস-বই লেজার । 

(9) লেজার পাকা হিসাবের খাতা । ক্যাস-বইও পাকা হিসাবের 
খাতা । যদ্দিও ক্যাস-বইতে নগদ টাকার লেন-দ্েনের প্রাথমিক জি্সাঁব 
লেখা হয়, কিন্ত প্রগুলিই আবাঁর পাঁকা হিসাব । 

(৪) ক্যাস-বইকে বাদ দিলে, লেজাঁরের 7০015 1067 সম্পূর্ণ হয় না | 

(4) 19091)19 চান পদ্ধতির যে একটি মুক্ত স্রবিধা, হিসাব-লেখার 

নিরভূলতা' প্রমীণ করা» ক্যাস-বইকে বাঁদ দিলে, তা” অন্তব হয় নী। « 
(5) 'ক্যাস-বইকে বাদ দিলে, লেজার অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে । অনেক 

দরকারী খবরই তখন আর ক্যণাস বই-হীীন লেজার থেকে পাওয়া যাবে না । 
স্লুতরাঁং ক্যাঁস-বই লেজাঁরের অবিচ্ছে্ অংশ ৷ 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, যে ক্যাস-বই 
আসলে লেজাঁর ৷ তবে নগদ টাকার লেন-দ্রেনের জন্য জার্নালের কাঁজটাও 
ক্যাস-বইকেই চালিয়ে নিতে হয় ৷ এই সব কারণে ক্যাস-বইকে অনেক 
সময়ে “ ০5::0811860. [,6089: বা “জার্নাল-লক্ষণীক্রীস্ত লেজার”, এই 

নামে ভূষিত করা! হয় । 

প্রন্স £ 1786 09 ৪ ০০009] 8100. চ51)86 19 ৪) [190697:5 ' ঘ1786 

প৪ 6109 791861010 1096৬ 9917) ঠ)09 6০ 1000108 ? 

ছু তরফা দাঁখিলায় (10০51 70৮ ৪5৪690-এ ) হিসাবের খাতা- 

খুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, থা_(৪) জার্নাল বা জাবেদা ও 

€০) লেজার বা খতিয়ান । 

জার্নাল £ যে খাতায় যাবতীয় লেন-দেনের প্রাথমিক হিসাব বিস্তারিত 

বিবরণসহ তারিখ অনুযায়ী পরপর লেখা হয়, সেই খাতাঁকে জার্নাল বলে । 
পুর্বে ব্যবসায়ে একখানি মাত্র জার্নাল ব্যবহৃত হত এবং তাতে প্রত্যেকটি 



85270198 ২৩ 

লেনদেনের জন্য কোন্ &০০০০০৪ 091৮ হবে,এবং কোন্ £০০০৩০৮ 019918 

হবে, তা বিঙ্লেষণ করে পরপর লেখা হত । আজকাল অবশ্ঠ বড় ব্যবসান্ন 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর লেনদেনের জন্য বিভিন্ন জার্নাল রাখা হয় । 
যেমন, ক্রয় জার্নাল, বিক্রয় জার্নাল প্রভৃতি | 

লেজার £ যে খাতাঁয় পাকা হিসাব রাখা হয়, সেই খাতাকে লেজার বা 
খতিয়ান বলে ৷ লেজারে বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্ত ও আয় ব্যয়ের নামে আলাদ। 
আলাদ] খাঁতে বা ঠ০০০9:0৮ খোলা হয় । যখন ব্যবসায়ে নানারপ লেন” 

দেন হয়, তখন মনে করা হয়, লেজারের খাতে বাঁ &০০০৪০-গুলির মধ্যেই 
সেই সব লেনদেন হচ্ছে এবং যে ৯০০০৪৪৮ পায়, তাকে 1৮৮, এবং ষে 
40০00:06 দেয়” তাকে ৫6৭1 করা হয়। লেজারে জার্নালের মুত লেন- 

দৈনের*বিস্তৃত বিবরণ থাকে না, সেখানে হিসাব রাখা হয় খাতে বা 
48০০০৪$শঅন্ুযায়ী আলাদ ঘরে সাজিয়ে এবং লেখা হয় সংক্ষেপে । 

জার্নাল লেজারের সন্বন্ধ ঃ জার্নাল যেন হিসাঁব লেখার রাফখাঁতা এবং 
লেজার যেন পাঁকা খাতা । লেনদেনগুলির হিসাব বিস্তৃত বিবরণসহ প্রথম 

জার্নালে লেখ হয়, পরে কিছুদিন ( যেমন, একসপ্তাহ বা একমাস ) অন্তর 
লেজারের খাতে বা &০০০০০-গুলির মধ্যে তা টুকে নিতে হয় । জার্নাল 
থেকে লেজীরে হিসাব তুলবাঁর সময়ে প্রত্যেকটি লেনদেনের জন্য 
লেজারের একটি 4০০০5 ৪৪ এবং অপর একটি £990006 ০:৪916 

হ'ল কিনা, সেদিকে নজর রাঁখতে হয় । 

[5605155 [17 

2. ড10%6 919 606 6৯০ ৪996৪ 01 10009188 0880. 00095 10001)19 

800৮৮ 2 101) ৪96 1৪ 6109 00019 10000168906 01 6109 ৪০? 

2 056 15 % ০৪08]? নুওজ &700. আআ 19 16 ৪০100158090. ? 

ভং08%6 18 ০0:38) 0:09092 2 

3,141,90861 19 810৪ [106 01 39088 ০01 4১000013881 -17501917, 

&.% আ)ড &0৫ 00৩ 19 6109 1180290 ৪01১01%1090 ? 
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5. [5 0881 3০0০: & ০0091 0: % [90868 ? 915 £98%8059 

10 ড007 8,109 জা ৪7. 

6. “08917 23০০0: 15 9 0০000511850 [19060717011 9115) 

না.সংভা86 18 & 0975985] 1990691: ? 15206 ৪0106 509007.68 6786 

97 8510৮ 120 61015 ৮০101719 01 190891:. 

8. ৮ 178 0০ 5০০. 20992. 95 “1১05610811 ? 



লজ্জর্্থ জপ্যাস্ত 

লেজার (1.5৭%5₹ ) বা খতিয়ান 

. গ্নদ্িও হিসাব লেখার দ্িক থেকে প্রথমে জার্নাল, পরে লেজার, কারণ 
লেনদেনগুলির প্রাথমিক হিসাব লেখ? হয় জার্নালে, পরে জার্নাল থেকৈ 

পাকা হিসাব তুলে নেওয়া হয় লেজারে, তবু যেহেতু লেজারই বুককিপিং- 
এয প্রধান বই (খাতা) এবং বুককিপিং-এর অধিকাংশ শিক্ষণীয় বিষয় 
লেজারেই থাঁকে, সেইজন্ত ছাত্রদের পক্ষে লেজার বইখানির অনণীলন 
প্রথমে করা অধিকতর সুবিধাজনক | 

/৯.০০০ 01869 

&09০০:৮-এর বাংলা মানে হচ্ছে খাতে । কতকগুলি ঘর নিয়ে যেমন! 

একখান! বাড়ী তৈরী, তেমনি কতকগুলি /১০০০0৮ নিয়ে লেজার তৈরী । 

লেজার বই-এর বিভিন্ন পাতায় (8০11০) প্রত্যেক ব্যক্তি, বস্ত বা আয়ব্যয়ের 
নামে আলাদা আলাদা ঘর করে তাতে এ সব ব্যক্তি, বস্ত বা আয়ব্যয়ের, 

পৃথক্ পৃথক্ হিসাব রাখা হয়। বিভিন্ননীম-সম্বলিত এইরূপ আলাদা আলদা 
হিসাবগুলিকে বলা হয় ০০০০১ যেমন, রাঁমের 4০০০০০৮ বললে, বুঝবো 

রামের দঙ্গে ব্যবসায়ের যে লেন-দ্রেন, তাঁরই একটা আলাদা, সংক্ষিপ্ত অথচ. 
সম্পূর্ণ হিসাব । ঠ8010100াণ্য 0900108 বললে বুঝবো, সেই [9,01)1109- 

এর আন্মাদা হিসাব | 9৪18: 9০০02 বললে বুঝবো, আফিসের লোৌক- 

দের যে বেতন দেওয়া! হয়, তাঁরই হিসাব । 08৪ 4০০০৪ বললে বুঝবো, 

নগদ টাকার জমা খরচের হিসাব । (সহজেই বৌঝা। যায় যে্(নেগদ টাকার, 
জমা-খরচের হিসাবটি অর্থাৎ 0881, & ০০০:৮-টি বেশ বড়, হওয়ারই সম্ভাবনা। 

তাই, 0881 80000:76-ক 0992.618] [,9986+:-এর মধ্যে না রেখে, তাকে 

আলা করে পৃথক্ একখানি বই-রূপে রাখা হয়। সেই বইখানির নাম 
05851) 9০০. স্তরাং, ক্যাস-বই নিঃসন্দেহে লেজারেরই একটি অংশ 
একথা পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে )) এইরূপ, লেজার বইতে প্রত্যেক 
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ব্যক্তি, বস্ত বা আয়-ব্যয়ের নামে পৃথক্ পৃথক্ হিসাব বাঁ ৪০০০০ (সংক্ষেপে 
£/9) বাঁখা হয়। এই ০০০০৮-গুলিই হচ্ছে পাকাপাকি ভাবে হিসাব 

রাখার ঘখটি। ব্যবসায়ে যেখানে যা" কিছু লেনদেন হোক না কেন, 
লেজার 4০০০০০৪গুলিই হচ্ছে তাদের শেষ গন্তব্যস্থল । 

সাধারণতঃ, 70০১৪০-দের ০০০৪৪গুলি 1)9১6078, [3508৮ ( বা 9০1৪ 

11908 )-এ, 0:9910:-দের ০০০০০৮-গুলি 099160:5 156089£ (বা 

73০09861589 )-এ, নগদ টাকার হিসাব 08৪৮ বইতে এবং অন্যান্য 

40900:0$গুলি 0973972] 1,998৪৮-এ রাখা হয় (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

শুধু লেজার বললে, আমরা এই সব বইগুলোই বুঝবো! (যেন সব লেজার- 
গুলি নিয়ে একখানা বই )। 

আগেই বলা হয়েছে যে, 7000101917৮ পদ্ধতির্ মূলকথা হচ্ছে এই 

যে প্রতেটকটি লেন-দেনের ([া%298০6০-এর ) হিসাব ছুভগে লিখিত 

হবে, কারণ, এক 4০০০9:2% দেয়, আর এক ০০০০৮ নেয় । সুতরাং 

প্রত্যেক লেন-দেনের জন্য লেজারে দুইটি 4,০০০৭:.৮"এ দুবার হিসাব 

লিখতে হবে যে দেয় তার £০০০এ একবার, আর ষে পায় 
ভার 4&০০০৪৫-এ একবার । 

লেজারে বহু নামে বহু &০০০৪:৮ থাকলেও, সব &০০০৪০৮-এর চেহারাই 

কিন্ত এক । নীচে ছুটি &9০০906-এর চেহারা দেখান হল-_ 

107. চ২2108+5 4৯০50121€ ( বা রামের &/০) 07. 

ূ ূ ভি 
13869 8৮61০051878: এসি 10969 ৰ [১8761051578  ! আও 

| 
| 
! 
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197. 05991. 9০০1 (বা 05910 48/০) 0. 

70869 12856100198 

যে ব্যক্তি ব! বিষয় সংক্রান্ত হিসাব, তার নাঁমেই 4১০০০০৮-এর নাঁম হয় । 

০৫ষমন, বামের সঙ্গে ব্যবসায়ের যে লেন-দেন তা? যে 4০০০0977৮-এ*লেখা হ্বে' 

"সেই 8০০০৩০৪-এর নাম হবে 7১8007৪ 60000 কর্মচারীদের বেতনের 

ভিসার যে 60006-এ রাখা হবে, তার নাম হবে বাহ 480900026. 

প্রত্যেক 4১০০০০$ প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত । ব! দিকের ভাঁগকে বল! হয় 
“10816 8119” বা পাওয়ার দ্রিক, এবং ভান দিকের ভাঁগকে “029018 8109: 

বা দেওয়ার দিক । ব্যবসায়ের বাস্তবক্ষেত্রে যে সব লেন-দেন হয়, 

হিসাবের খাতায় 4০০০০০গুলির মধ্যে কাগজে-কলমে সেই জব 
লেন-দেন হয় । অর্থাৎ, বাস্তবক্ষেত্রে আমি যদি দশ হাজার টাকা নগদ 

দ্বিয়ে একটা 21%10109 কিনি, তবে হিসাবের খাতায় ধরে নিতে হবে যে 

আমার নগদ্দ টাকাঁর 4/০ অর্থাৎ 08৪ £১/০ দিল দশ হাঁজার টাকা, এবং 

115%717.97 £8/০ পেল দশ হাজার টাকা । রামের কাছ থেকে আমি যদি 

পঞ্চাশ টাঁকা পাই, তবে হিসাবের খাতায় ধরে নিতে হবে, রামের &/০ 
দ্রিল পঞ্চাশ টাকা? এবং আমার 088, &/০ পেল পঞ্চাশ টাকা । আমার 
অফিসের লৌকদের বেতন বাবদ যদি দেই এক হাঁজার টাকা, তবে 
হিসাবের খাতায় লেখা হবে_-08৪৮. &/০ দিল এক হাজার টাকা এবং 
৪818 //৫ পেল এক হাজার টাকা । রহিমের কাছ থেকে ধারে যদি মাল 

কিনি পাচশে! টাকার, তবে খাতায় লিখবো, রহিমের £/০ দিল পাঁচশো 
টাকা এবং 757:0178899 4/০ পেল পাঁচশো! টাঁকা । ষে 9০০০০: পায় সেই 
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£900006-কে বল। হয় গ্রহীতা বা 7৩১৮০: 4০০০৮ এবং যে £০০০০০৮ 

দেয়, সেই 09০০6-কে বলা হয় দাতা বা 0:91607 599০00৮. 

4১০০০৪:০৫গুলিতে হিসাব লিখিবার নিয়ম 

এখন, এই যে কোন £/০ দিল, আর কোঁন £/০ পেশ,-/৩গুলিব 

মধ্যে তা লিখে রাখার নিয়ম খুব সহজ-__ 
(1) যখন কোন 4/০ পায়, তখন সেই &/০ এর 709৮: 917৩-এ 

তারিখের ঘরে পাওয়ার তারিখ বসাতে হয়, 7%%1০519-এর ঘরে যে &/০ 
এর কাছ থেকে পায়, সেই 4/০ এর নাম বসাতে হয় (নামের আগে «০১, 
কথাটা লিখতে হয় ) এবং টাকার ঘরে, কত টাকা পেল তা বসাতে হয় |. 

(2) যখন কোন £&/9 দেল) তখন সেই £/০-এবর 09718. ৪10৪-4 

তারিখের ঘরে দেওয়ার তারিখ বসাতে হয়, 28৮1০515-এর ঘরে যে &/০ 

কে দেয় সেই &/৫-এর নাম বসাতে হয় (নামের আগে “৪ কথাটা 
লিখতে হয় ) এবং টাকাঁর ঘরে কত টীকা দ্িল তা বসাতে হয়। 

. কিন্ত প্রত্যেক লেন-দেনেই একজন পায় ও একজন দেয়, বা এক :£/০ 

পায় আর এক &/০ দেয়। সুতরাং, প্রত্যেক লেন-দেনে, এক &/০-এ (ষে 

পাঁয়) তার পাওয়ার দিকে বা 79৮1৮ ৪1-এ লিখতে হবে, কোন্ &/৩ এর 

কাছ থেকে পেল তার নাম, এবং আর এক &/০ এ (যে দিল) তার দেওয়ার 

দিকে বা 09916 ৪18৪-এ লিখতে হবে, যাকে দিল সেই £/০ এর নাম । 

সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রত্যেক লেন-দেনে-__ পু 

(1) গ্রহীতা বাঁ 109৮০: 4০900:0৮ 99৮1৮ হবে এবং দাতা! বা 

07901607. 49০০990% ০:০1 হবে 3 এবং 

(9) 709১%০ ০০০০-এর পাওয়ার ঘরে বা ০১: ৪149-এ লিখতে 

হবে 0993602 &০০০3৮-এর নাম এবং 02591802 /১০০০৪৮-এর দেওয়ার 

ঘরে বা! ০:০৭1৪ ৪79৪-এ ন্িসিখতে হবে 09৮৪০: 4০০০০০6-এর নাম | 

উদাহরণ £ 10ই ফেব্রুয়ারী, রামের কাছ থেকে দশ টাকা পেলাম এই 

লেন-দেনে--রামের &/০ দিল, 088 &/০ পেল । অর্থাৎ, এখানে রামের 
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8/0 02591608 8০০০০০৮ এবং 0581 4&/0 706090: 4০০০০:৮, স্থতরাঁং 

এখানে 0881, 4/০-99৫৮ হবে, রামের &/০-০:98% হবে । যেমন-_ 
(851) ৯/০ 

| € 

[9869 [১৯610018518 £7809106 

সাপ শপাসাশীরা | শীত টি শা শশা টি শশা সপ. পপ 

101. [80705 4৯/০ 07. 

[0809 ূ 28010101518 লি 

সপ 

ঢা00, 10 1 957 05829 4/০ 10 

উদাহরণ £ নিম্নলিখিত লেন-দেন গুলির জন্য লেজার &/০ গুলিতে 

কিরূপ হিসাব হবে দেখাও 

(1) 1960 সালের 10ই মার্চ 10,000 টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসায় 

আরস্ত করা হোল । 

(9) ]10ই মীর্)ট অফিসের জন্য 80০0 টীকার চেয়ার টেবিল ইত্যাদি 

'কেনা হোল । ্ 

(8) 39ই মার্চ) নগদ দাঁষে £00 টাঁকার পণ্যন্রব্য কেনা হোল । 

(4) ]8ই মার্চ সেন-ব্রাদার্স-এর কাছ থেকে ধারে 20০ টাকার 

পণযদ্রব্য কেনা হোল । 

(8) 14ই' মার্চ) বোস এণ্ড কোং-এর কাছে ধারে 800 টাঁকাঁর পণ্য- 

দ্রব্য বিক্রয় হোল । 



৩০ বাংলায় বুক-কিপিং 

(8) 14ই মার্চ নগদমূল্যে 150 টাকার পণ্যন্ব্য বিক্রয় হোল । 
(7) 18ই মার্চ, %,80০0 টাকা দিয়ে একটা মেশিন কেনা হোল । 

(8) 16ই মার্চ, যাতায়াত বাবদ 18 টাক খরচ হোঁল। 

(9) 1%ই' মার্চ) বোস এণ্ড কোং-এর কাছ থেকে £00 টাকা পাওয়া 

গেল । 
(10) ]9শে মার্চ, সেন ব্রাদীস কে 200 টাকা দেওয়া হোল । 

এবারে লেজারে &/০ গুলিতে হিসাব দেখানোর আগে জিনিসগুলি 

একবার বুঝে নেওয়া যাক 

(1) ,10,000 টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ হোল । স্থতরাং 
ধরা যায়, মূলধন &/০ বা 08188] &/০ 10,000 টাঁকা দিল এবং 0881. 4/৫ 
10,000 টার্কা পেল । সুতরাং 0851২ 4./০ 19816 হবে এবং.0871651 
//0 0:55 হবে । অর্থাৎ 08৪) &/০-এ পাওয়ার দ্রিকে লিখতে হবে 

[10 09169] &/০_78. 10,00০ এবং 08169] 4/০-এ দেওয়ার দিকে 

“0 0881) &/০-৪, 10১000+. 

(8) ৪,000 টাকার চেয়ার-টেবিল কেনা হোল । স্থুতরাঁং 08917 &/০ 

নগদ 300 টাঁকা দিল এবং চেয়ার-টেবিল &/০ বা মা০1৮০: 41 800 

টাকা পেল । সুতরাং ঘা 910085815 4৯10 10686 এবং 0531. 4/০ 

02594 হবে । অর্থীৎৎ দা0016909 &/৩-এর পাওয়ার দিকে লিখতে হবে, 

০ 088) 4/9 0৪ 90০” এবং 0891, &/০ এর দেওয়ার দিকে লিখতে 

হবে “5 ঢা02609 4/0 778. 90০07, 

(8) এবারে একটা জিনিস বলার আছে । 400 টাকা নগদ দাঁমে 
মাল কেনা হোল । স্থৃতরাং স্বাভাবিক হিসাব হত-_-০9০০৪ £/০ 109) 

এবং 0৪81 &/০ 0:58, কিন্ত যে সব জিনিস কেনা বেচা করে লাভ করাই 

কোল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্ত, সেই সব জিনিসের নামে 4&/০ না রেখে তার জঙন্ত 
90101398898 4১/9 এবং 98185 &/০ রাখা হয় । যখন সেই জিনিস কেনা 

হয়ঃ তখন 7090159888 4/০ 9901৮ করা হয়, এবং যখন সেই সব জিনিস 

বিক্রয় হয়, তখন 9918৪ //০ 0:5016 করা হয় । 



8000 0প্গুলিতে হিসাব লিখিবার নিয়ম ৩১ 

সুতরাং এখানে ধরা! হবে 20:0008898 £/9 পেল এবং 08980 &/০ 

দিল, অর্থাৎ, 20101798565 4১/০ [96516 এবং 08915 48/০ 01508 হবে 

অর্থাৎ চ5:01:8898. 4/০ এ লিখবো-_'০ 0881. &/০ 7৪, 400, এবং 
0881 8/৫-এ লিখবো “উড 00779898 4/ 75৪. 400. 

(£) সেন ধ্রার্দাসের কাছ থেকে ধারে 200 টাকার পণ্যদ্রব্য কেনা 
হোল । এধানেও আগের মত 1১070159969 4৯/০ কে 105৮1 করতে 

হবে এবং ১০০ 87:005615 এর &/০ 0751 করতে হবে । 

(5) বোস এণ্ড কোং এর কাছে ধারে 502 টাকার পণ্যপ্রব্য বিক্রী 

হোল । এখানে বোস এণ্ড কোং পেল এবং 9819৪ 4/০ দিল । সুতরাং 

9৩96 8 0০০5 4৯/০ 16191 এবং 92169 £/০ 02501 হবে । 

(6) নগদ মূল্যে 1$0 টাকার পণয দ্রব্য বিক্রী হোল । এখীনে নগদ 

টাকা এলো 1501 স্থতরাং 05891. 4/0 70686 এবং 99165 4/০ 

01208 হবে। 

(7) %,500 টাকা দিয়ে একটা মেশিন কেনা হোল | এখানে মেশিনটি 

পণ্যপ্রব্য হিসাবে ধর! হচ্ছে না; স্থতরাঁং, এখানে 707:0178898 4/০ 09816 

হবে না। এখানে মেশিনের নামেই একটা! &/০ রাখতে হবে । যেমন 
টেবিল চেয়ারের জন্য [8:8160:6 4/০ রাখা হয়েছে । সুতরাং এখানে 
1৬19015115615 4৯/0 [0০016 হবে এবং 05851) 4৯/0 075011 হবে । 

(8), এখানে 058৮ 4/০ 16 টাঁকা দিল এবং যাতায়াত খরচ &/০ 

বা গা৪ছ৪111706 [7892898 4/১/০ 18 টাকা পেল । স্বুতরাং চ৮+১115 4 

[759611555 4৯/০ [0616 এবং 0581 4/০ 026৫1€ হবে । 

(9) বোস এণ্ড কোং-এর কাছ থেকে 400 টাকা পাওয়া গেল । 

আুতরাং 08512 //০ 10601 এবং 8০956 থে 0০5 £/০ 07601 

হন্বে। 

(10) সেন ব্র্দীর্প কে 200 টাকা দেওয়! হোল । স্থতরাং 562 

[00218 4/0 1021016 এবং (08918 4৯/০ ০2207 হবে । 
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সুতরাং লেজার &/৩গুলি এইরূপ হবে-_ 
171 (51565] 4৯/০ 07. 

410002)% 
108৮9 10০5:61001515 1৪, 

র্ শালি স্পট শিপ ীপিসেস্পিশীশীসপণিট 

15 10197 0581 810 - 

107, (8918 4৯/০ 07. 

109৮৪ ্ £10)0510% 
1960” 18৯70800188 

70৪, 

০০ 

1960 1০876100188 

৪ 

81৮. 10 | [০ 0%016%] 10 
৯১ ]%ু ]:59 98165 819 

ৃ 

ূ 
ূ 12, 10 1 95 ঘা160৬ 810 800 

১১ | 1:৮7 00989 & 0০:৪ 10. 400 

| 

19 1১ 17070758898 409 
১১118001091: 25600 
৪9 02959111106 78 
১৪ 93920. 3:০06089798? &101| 900 

107. [২ হা0160216 4/6০ 07. 

ূ ূ ৃ 
৯ 78৮81001518 মি এ 10869 12961001828 রে 6 

টি 

| ৃ 
টি ১১০1 :522-55815555455252 

1187, 10 1 110 0591) 810 

107, [79010179568 4৯/০ 07. 

[708৮9 41000 [87610 51878 এল 
1960 | 7782619101929 

| 

র ৮. 2100 098৮ 10 

৮ 18 ৯) 93910 13:061)918, 200 
5 19 
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.]07. 961২ 77:0610678 4৯/০ 67, 

10869 ঠ17800186 41080070 
1960 178561951578 ৪. 18010901978 ৪, 

্ কি তি 

৫ 

119, 19 1 010 03985 419 5,198 1 585 50191559898 200 

107. 8086 & 03018 4/০ 07, 

রদ 1০816100158 সর এ 68৮61001975 এ 

গু ঙ 

ণ 
+ 4 

1151, 04 | গি 89199 4১1০ ১ 800 148:. 17 | 35 088 ১10 400 

197, ১৪165 4৯/০. 07. 

ঠ1000706 
28610101825 ৪ 

টু 

0০7৪ 41০, 500 

৪৪ 0882 &10 180 

7. 109651911)61 4১/0 (07. 

[ 

সি 78868001578 ২ 10866 198781001883:8 এ 

৯ | 

18, 16 1170 08৪91 &10 85800 
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702, 55 2111706 [:509612855 4৯/৩ 07. 

10869 
1960 

41080026 
18৮৮1913198 7086৪ 08৮61001525 ৪ 

518. 16 1 70 05810 410 15 

4৯০০০০১৫-গুলিতে নিভু [0০০16 এবও 0:581£€ 

করার কয়েকটি উকৃষ্ট নিয়ম 

একটি 'লেন-দেনের হিসাব লিখতে গেলে, খ্রি লেন-দেনের মর্ধেয কোন্ 
40০০806 পাচ্ছে এবং কোন্ 4০০০০০৪ দিচ্ছে সেটি বোঝাই সর্বাপেক্ষা 

জরুরী ব্যাপার । কারণ, সেটি বুঝলেই আমরা গ্রহীতা 4০9০০0-কে 

89৮18 এবং দীত! ঞ&০০০০:০৪-কে ০:98 করতে পারবো । আর সেটি 

না বুঝলেই আমরা ভূল 4০০০৪:০৮-কে 99০: এবং ভূল 4০০০০০৮-ে 

৩:৪$$ করে বসবৌ। । আর, এরকম ভুল, যারা প্রথম প্রথম হিসাব লিখতে 

বসে, তাদের হামেশাই হয়। কিন্ত তোমরা যার! প্রথম হিসাব লেখা 
শিখছো।, তাঁর! এরকম ভূলের সংখ্যা প্রথম থেকেই অনেক কমাতে পারো» 
যদি নিয়লিখিত সরল নিয়ম কয়টি মুখস্থ করে রেখে দাও এবং কোন 
409০506-কে 09৮1৮ বা 0:91 করার আগে মনে মনে নিয়ম কটি একবার 

আউড়ে নাও । নিয়ম কয়টি এইবপ-_ 

১.৫) £১০০০০:০৫-টি যদি ব্যক্তি জংক্রাস্ত হুয় (যেমন, রামের 4/৫, 
শ্টামের &/6 ইত্যাদি ), তবে-[06016 616 [২০০61], (026416 (26 

03%৪- অর্থাৎ শর ব্যক্তি গ্রহীতা হলে ০9৮: এবং দাতা হলে ০:৪৫16 

হবে। 

(2) 4১০০০০::৫-টি যদি বন্ত সংক্রান্ত হয় (যেমন, 099 4/০, 

24502010025 4/05 দাও086825 4/6 প্রভৃতি )। তবে-102916 586 



লেজার বা খতিয়ান ৩৫ 

০০02725 819, (০6010 1980 €০06৪ ০৮৫ অর্থাৎ। প্র বস্তটি এলে ৪০৪ 

এবং গেলে 67:9016 হবে । 

(8) 4০০০৪০৮টি দি আন-ব্যয় জাতীয় হয় ( যেমন, 8৪৩ 4107 

2670 4১/0১ [0667986 4১/0, চ01:0138889 4/০, ১৪19৪ 4/9 প্রভাতি টা 

তবে--1069:6 85056185659 07 108868 ) 8190. 05016 8100012768 € 0: 

8515 ) অর্থাৎ, ব্যর বা ক্ষতি ০ হবে? এবং আয় বা লাভ 
০৫০৫2 হুবে। 

এই নিয়ম তিনটিকে “0011907০18৪” বলে । 

উদ্বাছরণ £ (1) মনে কর, রামের ব্যবসায়ের একটি বাড়ী আগুণে 

পুক্কে গেল এবং ক্ষতি হোল 10,000 টাকার । এটি একটি লেন-দেন। 

কিন্ত এর ক্সাব কী হবে? এখানে কোন্ £/০ দিচ্ছে আর কোন্ £/০- 

পাচ্ছে, বৌঝা হয়তে। শক্ত । তখন আমরা! 901990. 8919৪” স্মরণ করতে 

পারি,__1101285 বস্ত সংক্রান্ত হিসাব, 8161088 নষ্ট হচ্ছে, অর্থাৎ 

যাচ্ছেঃ সুতরাং 0:9018 হবে । | 

আবার, একটি লৌকসান হচ্ছে_-4,09৪ ৮৮ ঘু৪৮, সুতরাং এই 4/৫ 

88১৮ হবে । অতএব, মোট হিসাব হোঁল-_ 

[5089 105 289 9/০""* 09016» এবং 

13011017065 8/0+""" 02901, 

(9) মাবাঁর ধরো, আমি বিজ্ঞাপনের জন্য 800 টাকা খরচ করলাম । 
এই লেন-দেনটিতে, কোন্ 4/০ দিলো আর কোন্ 4/৫ পেলো, তা যদি 
ধরতে না পারো) তবে আবার 00198] £59198 স্মরণ করো- 

095৮ ৪/০ বস্ব সংক্রান্ত টাকা ) গেছে, সুতরাং ০7618,» আবার, 

/১05৪:81867292-ব্যয় জাতীয়--একটি ব্যয়, সুতরাং 19১: অতএব, 

মোট হিসাব-- 

4১05626159700906 %/0+**71 8608৮, এবং 

0980 %/০'****9269016, 
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উদাহরণ : নিয়লিখিত লেন-দ্রেনগুলিকে ডেবিট ও ক্রেভিটে বিশ্লিষ্ 
কর এবং লেজার 49০০৪2গুলিতে হিসাব দেখাও $-_ 

825 ৮» নগদ গ্,500 টাকার জিনিস বিক্রয় করিলাম 

5 ৪2৪ 6, হরেনের নিকট হইতে ধারে ৪,000 টাকার মাল কিনিলাম ও 
50০ ৭, যাতায়াতের জন্য 5 টাকা খরচ হইল; 

09 ৪, যছুর নিকট ধারে 1,000 টাকার জিনিস বিক্রত্ম করিলাম ; 

86 9, হরেনকে 1১500 টাঁকা দিলাম । 

এ 1280610151578 রর মি রঃ এ 

চা ০ 

009 5 | 05810 4/০ টি ৮৩৪ [0:. 2500 
[10 9199 810 25500 

৮06 1 79010179808 810 5৭ 2৯৭ 0), 2,000 
[10 [ন8০298 210 | 25000 

৭. 1ু০11106 দ3090908 410. **" 10৮, ১ 
০ 08৪80 419 ঠ 1টি 7722777-2ি 

৮8 | 50078 4১19 ০০০ 00, 1000 
গুণে 98165) 810 1,000 

রি 9 | [নু5791018৪ 519 ৭৯ ** 10, 19800 
০0891) 419 1,800 

[100 755২ 4৯০০০] ন৩ 

7, 0881 4৯০০০0186 ও 0. 

| 
রি ” ড8761001518 ৪, কে 10876105192 ৪, 

56 ৮6 1 110 98198 99800 | 98106 7 95 12959111706 92, 
ৃ দর ১৪ 17891 এ 12800 
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707, ১৪168 4৯/০ 07. 

[ 

[869 17286105158 ্ ৪, রি চ%:01051578 ূ চনে, 

2 25828225 রা 

006 €& 1937 08588 ূ 2,500 

1 ৪9 ঘন 1,009 

101. 75110108868 4১/০ 07. 
ঙঁ 

ূ র | 19889 ৷ ূ ূ র 
19- ; 28:004150 ৃ [, ৰ 10869 | 5:61001578 15, 

নি. জি 
2-122222525542482551554855-42552555281 

৷ | ৰ | র 
0089 6 | 0 722912 ূ ০,000 ৰ ূ ূ 

191 [91:6108 4৯/০ 07. 

র্ ৰ | | 
টি [581610015:8 | চে, 1389 58:610018:8 | 1৪, 
49-- 39--- ূ 

| 71-27-5712 
0809 6 | 35 চ8:08%898 ; 2১000 

ঃ 

107 [19561111076 চ:59610968 4৯/০ 07. 
ও 

[869 ৫ 
19-_ 128261001878 ৯৪. 10869 [28761001818 ৪. 

সপ পপ 
পপ পপ 

| 
| 

র 
1 

সা শশী শশা শীত সনি এ জে 

| 
5006 ৭ | 700 0881২ ৰ 5 
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107. 500৪ 4৯/0 07. 

এ 125161077759 

| উিউিউউজ ৯০ 

09 9 [৩ 58198 

লেজার বইতে বিভিন্ন লেন-দেনের হিসাব কী করে রাখতে হয়.তা 
এবারে বৌঝা গেল । ( মনে রাখতে হবে যে, কোন লেন-ঘেনের হিসাব 

সোজাস্থজি [15786: 4০০০৪০৮-গুলিতে লেখা হয় না । একমাত্র নগদ টাকার 

লেন-দ্রেন ছাড়! বাকী সব লেন-দেনের বেলা প্রথম হিসাব লিখতে হবে 

কোন না কোন জার্নাল বইতে । পরে জার্নাল থেকে লেজারে হিষাঁব 
তূলে নিতে হবে বা “চ9৪6108৮ করতে হবে । [১0৪65 এর বেল! ডবল 

17$৮্-র কড়া নিয়ম মেনে চলতে হবে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি লেন-দেনের জন্য 

লেজারে ছটি &/০-এ ছুবার ঠড হবে) । সারা বছর ধরে প্রত্যেকটি 

লেন দেনের হিসাব এমনি করে অতিশয় যত্রসহকারে লেজার £/০গুলির 

মধ্যে লিখে রাখতে হবে। কিন্তু এতেই তো আর হিসাঁব লেখার সব 
উদ্দেশ্য সফল হবে না। বছরের শেষে আমাদের দেখতে হবে সারা বছর 

ধরে ব্যবসা করে কত লাভ বা লৌকসান হোল । এইজন্ত আমাদের 
শেষকালে লাভ-ক্ষতির হিসাব তৈরী করতে হবে। [লাভ-ক্ষতির 

হিসাব দুই ভাগে করা হয়। প্রথম ভাগের নাম "28176 4৯১/০_এর 

থেকে বার হয় 02998 ৮০56 বা! 3988 [)08৪ (মোট লাভ বা মোট ক্ষতি) 

এবং দ্বিতীয় ভাগের নীম ০916 জা [,0998 £৯/০--এর থেকে বার হয় 

196 7:০6 বা 1০৮ 7,08৪ (নিট লাভ বা নিট ক্ষতি )।] 

লেজারের বিভিন্ন &/০ গুলিতে আমাদের সব হিসাবই রাখা! হয়েছে । 
কাজেই লাভ লোকসান বার করতে যে সব মাল-মশলার প্রয়োজন, £/৫ 
গুলির মারফৎই তা পাওয়া যাবে । কিন্ত তার আগে £/০ গুলিকে একটু 
গুছিয়ে নিতে হবে । £/০গুলির পাওয়ার দিক এবং দেওয়ার দিক ছুঃ দিকেই 

হয়তো! কতগুলি করে হিসাব লেখা আছে, কারণ কোন একটা £/০ সারা 
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রছর ধরে যখনই কিছু নিয়েছে, তখনই তার ০৪১1৮ ৪53৩এ বা পাওয়ার 
দিকে হিসাব লেখা হয়েছে (অর্থাৎ তাঁকে 90 করা হয়েছে) এবং 
যখনই কিছু দিয়েছে, তখনই তার ০:941% 81৪এ বা! দেওয়ার ঘরে তা লেখা 
হয়েছে । সারা বছরের এই নেওয়া ও দেওয়ার ফলে শেষ পর্যস্ত ফলএঁফল 
কী ফ্লাড়াল ত।? দেখা দরকার | অর্থাৎ সেই 4/০-এর পাওয়ার দিক (6১: 

৪109 ) বা(ক্ওয়ীর দিক (০7:9816 ৪176 )_-কো ন্ দিকটা বেশী ভারী হোল 

এবং কী পরিমীণে__তা বার করতে হবে । এই ভার-নির্ণয় বাঁ উদ্ধুভ-নির্ণয় 

করাকে বলে 43819008196, 

88191701176 ব! উদ্ধং স্ত নির্ণয় 

কী ভাবে 381800108 বা উদ্বৃত্ত -নির্ণয় করা হয়, তা একটি উদ্ণাহরণ 

দিয়ে বোঝান যাক। মনে কর, সেন-্রাদীর্সের একটা &/০ আছে । মনে 
কর, সেন-ব্রাদার্সের কাছ থেকে বছরের বিভিন্ন সময়ে ধারে কিছু কিছু 

মাল কেনা হয়েছে এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে তার পাওনা বাঁবদ তাঁকে 
কিছু কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে 990 73:06092৪” এর 4/9 

দাড়িয়েছে এইরূপ £-_ 

197, 9612 31:001615 4৯/৫ 07. 

পি 7১%:610019:8 ূ এ নি ূ 1০861001518 রি এ 

| 

7227555 2 ৭ এ 
215৮, 19; ০088 ৃ 209 819, 19 নি 1209135998 410 200 
4000] 9251 ১১ 08৪ 60909 051] 99 1:১5 65819005898 410 800 
9৪০৮, 99 | $) 0891) | 1,000 3৫০৮, 20 | 1, 20:008895 4810 ; 9,000 
0০06, 951] 7, 05912 | 190 1 

| | 

এবারে যদ্ধি সেন-ব্রাদাসের £৬/০-এর 78818009 বার করতে চাই, তবে 
পাওয়ার দিক বা ০০৮৮ ৪196 যৌগ করে ও দেওয়ার দিক বা 0:98: 919 

যোগ করে ছুটে! বিয়োগ করিলেই হয়। কিন্তু সেই জিনিসটিই একটু 
কায়দা করে ভবল [2৮5-র চালে নিম্বলিখিতরূপে করা হয় ২ 
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107, 961) 137:0618615" ৯1০ 07. 

10869 4000019 40780018 05%69 19. 12861001818 চ৪, 19-- [১৮৮61০01825 [$৪. 

১ ঠা 

715, 19 1 110 0891. 200 | 119, 191 75 00170105898 10 200 
081) 26 | 55 0881) 600 | 4০] 29:7৮ 13070105885 41৫ 800 
৪90$, 29 1] ১১ 0৯813 1,000 | 9৪০৮. 201 ১: 72010108888 41০0 | 29000 
0০৮. 251 50881) 100 ৰ ০: 
1780, 9] | ৯ 10818009 910 | 1,100 ৰ 

3,000 9,000 

ূ ূ 1080, 9] | 87 05%18009 0/0 1১100 

পাওয়ার দিকের যোগফল হচ্ছে 1,900 টাকা এবং দেওয়ার দ্দিকের' 
যোগফল 8,000 টাকা । সুতরাং, উদ দেওয়ার দিকে (3,093-1,900) 
বী 1১100 টীকা । অর্থাৎ তাদের 4/০-এ বছরের শেষে ০:9916 15919006 

হচ্ছে 1100 টাকা। 

“81806” করে বোঝা গেল যে, দেন-ব্াদাসের £/০-র দেওয়ার দ্দিকে 
1100 টাকা! বেণী আছে, অর্থাৎ “6£5036 1১81806” 1১100 টাকা । সহজ 

কথায়, বছরের শেষে দেখা গেল, 900 8৮০609:5 ব্যবসায়ের নিকট এখনও 

1,100 টাকা পায় । পাওয়ার দিক বেশী হলেও প্রায় এইরূপই হয়, যেমন 

107. ঢ. তব. 20১৯ ৯/ 07. 

ৃ | 
[ &100026 | 

| 
] 

| 
মা [5010 157৭ 12961013158 ূ হিঃ 

990৮, 96১৮. 10 | 35 0881. ** ূ 800 

1090. 8] | +। 08187509010 |. 200 

3,500 15,590 

10৪০, 9] | [0 0219806901৫ 200 
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অর্থাৎ, দুদিকের তফাৎ্টুকু কমের দিকে যোগ করে ছুদিক সমান 
করে নিতে হবে । পরে আবার তফাৎটুকু নীচে /ণ বা “০:০০৪:৪ ৫০০৮ 
করে দেখাতে হবে । (০/এ মানে “98297 0০0৮ ), 0. ঘ. 9৮০১-র &/৩ 

এর উদ্ধৃভূনির্ণয় করে দেখা গেল যে 31শে ভিলেম্বর তারিখে তাঁর 4./০-এ 
99১16 1081%2689 *200 টাঁকা। অর্থাৎ 2, ০৮-এর নিকট ব্যবসায় 
আরও 2০প্টাক] পায় । 

উদ্দাহুরণ £ নিয়লিখিত লেন-দেনগুলিকে ডেবিট ও ক্রেডিটে বিশ্লিষ্ট 
কর এবং লেজারে সতীশের হিসাব দেখাও, বছরের শেষে সতীশ আমার: 

নিকট আর কত টাকা পাঁইবে তাঁহাঁও বল। 

196] 

&0] & সতীশের নিকট হইতে ধারে 1,500 টাকার মাল কিনিলাম 
0৮1] 0 সতীশকে 1,000 টাকা দিলাম ; 
০:2৪ 2 সতীশের নিকট হইতে ধাঁরে 8,000 টাকার মাল কিনিলাঁম ৯ 
যছ]ড 8 সতীশকে %,800 টাকা দিলাম ; 
প্র. 4 সতীশকে 00 টাকা দিলাম ; 
99705.20 সতীশের নিকট হইতে ধারে 9,000 টাকাঁর মাল কিনিলাম £ 
99০%.2£ সতীশের নিকট 200 টাঁকার মাল ফেরৎ পাঠাইলাঁম 3 
০৮. ০ সতীশকে 1,000 টাকা দিলাম 3 
7096. 10 সতীশকে 500 টাকা দিলাম । 
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969, 10 ৪9,61918 ১০৬ 00৮, 809 
170 0891 

1707, ০৪915 4৯ ০0012131 07. 

1 
1 

ক | 79886109185 দে ০৮7৮1001878 15৪, 

40) 90 10 0581) ঠ021] 6 137 12070155593 19500 
এ] 9 ৪9 088. 09 9 ৯5 1১070178898 ৪,000 
408. & %2 0581) 300 | 9906. 20 ৯+ 1১0:0158899 8,000 
990৮. %8 75 08905008 । 

00657081200 | | 
বি৩্, 20 ১৯ 08%81) ্ 1,900 | 
709০. 10 |, 0880 600 ৰ | 

৪৮ 91 ৪৪ 08197009 ০/৫ 00 
10৪ 6,500 78৪, | 6,590 

] ৩ 09%151.09 01078, ঘা 

ক্তরাং, বছরের শেষে সতীশ আমার কাছে আর 100 টাকা পায়। 
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উদাহরণ ঃ 
1961 

8, ] সতীশ আমার নিকট ৭00 টাকা পায়; 

৪. 10 সতীশের নিকট হইতে ধারে 1,900 টাকার মাল কিনিলাম ) 
দ্: 16 লৃতীশ আমার উপরে 1,00 টাকার একটি বিল লিখিল, 

আমি বিল্লুঅন্থযায়ী টাকা! দ্রিতে স্বীকৃত হইলাম 3 
7570) 0 সতীশের নিকট হইতে ধারে 000 টাকার মাল কিনিলাঁম; 

০09 10 সতীশকে 1,700 টাকা দিলাম 3 

399৮. 18 সতীশের নিকট হইতে ধারে 1,800 টাকার মাল কিনিলাম ; 
997. 90 সতীশকে 300 টাঁকাঁর মাল ফেরৎ পাঠাইলাঁম 3. 
79১০. %5 সতীশকে 1,000 টাঁকা দিলাম । 

লেজীরে সতীশের হিসাব দেখাও এবং বছরের শেষে সতীশ আমার 
নিকট আর কত টাকা পাইবে বল। 

107, 98191018 4৯.০০০৫:3 07. 

রা ূ 9610 012579 1৪, সো ০:61001578 7৪. 

550. 16 | ০ 731115 2%55019 1,500 | 0%0. 1 1 39 10212009010. ৭00 
2009 10 | 7? 0881 1,700 | 090, 10 | ++ 00:015998 15800 
980৮. 90 | "? 290709 1, 20 17058019588 25009 

05৮%8:0৪ 890 ॥ 3906. 15 1 1? 8:010899 1,890 
709০. 95 | 7? 089 15,000 
708 91 | ”' 0819009 ০/0 15900 

টি 109. 81] 113৮ 10%125006 

সুতরাং, বছবের শেষে সতীশ আমার কাছে আর 15200 টাকা পায়। 
উদ্ধাহরণ ঃ নিয়লিখিত লেনদেনগুলি ডেবিট ও ক্রেডিটে বিষ্লেষণ 

করিয়া! 08891, 4০০০০০৮ তৈরী কর এবং শেষ পর্ষস্ত নগদ কত টাকা হাতে 

থাকিল দেখাও । 

(1) রমেন 1,000 টাকা মূলধন লইয়! ব্যবসায় আরস্ত করিল: 
(9) সে 500 টাকার আসবাব পত্র কিনিল ) 
(8) 1%,000 টাকার মাল খরিদ করিল ; 
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(4) 180 টীকা গাড়ী ভাড়। দিল ; 

(5) 5 টাকা কুলী ভাড়া দিল 3 

(6) 6০0০0 টাকায় কিছু মাল বিক্রয় করিল 3 
(1) রামের নিকট ধারে 2000 টাকার মাল বিক্রয় করিল ; 
(৪) 2 টাকার প্রেশনারী দ্রব্য ক্রয় করিল 3 

(9) যছুর নিকট হইতে ধারে 5000 টাকার মাল খরিদ কৃরিল 
(10) রামের নিকট হইতে 1500 টাকা পাইল; 
(11) যছুকে 8000 টাকা দিল । 

খ০. 72576100198 ১ রে 

সপ এ -াাশিাক্কাঁীাীস্পিস্ 

] 08৪8 &/০ ১০ 00, 15,000 * 
076০7779018 0801621 %/০ « 16,000 

টা. ভআ116069 %/ ০ 2৮৮. গুটি? 500 

___ ০0281 __.__. 500 

৪ [018,895 ৪,/9 ১০০ 0০, 19,000 

__ 70 0881; ______ 48090 

ধু 08007589 ৪/0 ১5 - মোটা | 150 
0 0291) 2// 150 

ঠ ও 2£98 ৪/০ ১১৯ [0 15 
10 08817 2০ রি 5 

| 
6 0891) %/৫ 5৪5 05 ৃ 600 

__7988198 ৪/০ রা 600 

ধা [793015 61৩ *০০ 0, 2,099 রর 
[0 99198 2/৫ 2,000 

৪ 96%$09:0975 ৪1০ ১০০ সু), 2৮ 
[0881 91৫ 9৮6 

9 709710589৪8 /৫ 2: এটি 85000 
[10 020018 1০ &,009 

0 05৪1 &/৫ ১১০ [)ত, ৫,500 
[10 07018 519 19৮00 

1 180:018 8/০ 
3. পি 0 0581) 8,000 
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0০881) 4৯ 0007217% 

10569 8৪. 10805 ৰ 3৪, 

০284-52-22 হিরা রে | 

1. [০ [50658 080189) 1. 18, ও ৪ 95 দদওত016026 1) 1 500 
6 ও 98199 টু ৪৪ 30009899 1950090 

10 ১) [90 1, টা 4 ৪9 090019£9 150 
$ *৯ ভন 829৪ 51 

৯ ৪ ৯৪5 9৮206107097 25 
11. »১ 90 3,000 

৪৪100180099 ০10. 1,880 

টন, 75109. 37,100 1৪, 17,100 

[৩ 08186 1৫ 7৪. 1- 188টি 

স্থতরাঁং, শেষ পর্যস্ত আর 1,850 টাঁকা হাতে থাকলে! । 

ষ্রব্য ২ প্পূর্বে বলা হয়েছে যে, আঁগেকাঁর দিনে, -ফখন ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন তত বড় ছিল না, তখন হিসাবের খাতার সংখ্যাও 

কম ছিল। তখনকার দিনে জ্রার্নাল বলতে মাত্র একখানি খাতাই ছিল। 
সেই খাতাখানিতেই ব্যবসায়ের যাবতীয় লেন-দেনের প্রাথমিক হিসাব 
(0:1838] 6০) লেখা হোত । পরে আবার জার্নাল থেকে লেজাবে 

[০৪608 করা হোত । জার্নালে হিসাব লেখার সময়েই লেন-দেনগুলিকে 

ডেবিট (99; ) এবং ক্রোডিট (০9838 )-এ বিশ্িষ্ট করে বাখ। হোত এবং 

সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি হিসাবের জন্য কিছু বিবরণও (83019098102. বা 

4087786102৮) লেখা হোত । জার্নালে এইভাবে হিসাব লেখাকে বলা 

হোত 00108811988. তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এখনও সেইভাবে 

লেন-দেনগুলিকে 0 ০5::0818806 এবং (লেজারে ) 708810£ করতে দিতে 

পাঁরে। নিম্লের উদাহরণগুলি দেখলেই জিনিসটি বুঝতে পারবে । 

উদ্দাহরণ £ নিয়লিখিত লেনদেনগুলিকে ও ০95::081159 কর :-- 

৪০. 1. আমি 95000 টাঁকা মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরস্ত করিলাম । 
*. ৪. 19,000 টাকার একটি মেশিন কিনিলাম । 

*. ঠ. 8১০০০ টাকার পণ্যন্্ব্য ক্রয় করিলাম । 

* ৪8, 1,000 টাকার ষ্টেশনারী জ্ব্য ক্রয় করিলাম । 
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০, 18. রমেনের নিকট হইতে ধারে 20০00 টাকার পণ্যদ্রব্য ক্রস 

কবিলাম। 

» 14. পরেশকে ধারে 8,00০ টাকার পণ্যত্্রব্য বিক্রয় করিলাম । 

». 18. বমেনকে 1,500 টাকা দিলাম । 

]0017081 0153 

মা [8৮610019205 রাশ উন 

জগ, £ 091) 2%/9 2 টি 25,000 
[০ 08079] ৪/০ টা 

(799170£ 2005 862765706 ০£ ৮8177998 
ছয]0) 2 ৫9078] ০0£:88. 25,000) 

95,000 

৪৪৪ 1901110৩:য 1০ টন ০০০ 0, 19,000 
[0 0882 19,000 

(39508 809 70020195595 ০01 178801317701 
1০: 0581 ) 

৪৪. 8 [501059995 210 এর 9 8৯090 
[0 02810 ৪19 ৪,00০ 

(897708 £০০০3 70010178590. 101 051) 

৮8 9৮267010970 2/0 ০০০ [0 1,000 
[0 0898) 2/9 29000 

(-99130£ 5061009চ5 £০০৪ 007:0172590 
000 0590) 

৮18 100155595 2/০ ৪৮:00 2,000 
ঘ০ চ৮%10)91078 9/০ 2,009 

(739570£ £০০৭৪ 7007:01,5560. ০7. 0790. 
16070 750090 ) 

৪৮14 [287991)28 %/ ১১০ 00৫ 5,000 
[0 95198 940 55000 

(89226 £০০৭৪ ৪০০ 6০ 87981) 
9 01902 ) 

৮» 48 15062018 219 ৪. ছি 11590 
ও [10 0981) €/০ 1709 
2 [36115 09812 0910 6০ 7511290 
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উদ্ধাহুরণ £ নিয়লিখিত লেন-দেনগুলিকে 0০5:081159 কর এবং 

লেজারে 0986:08 কর ও [90857 4০০০০০৮গুলিকে 10518099 কর। 

জা 1, মিহিরলাল 20১000 টাকা লইয়! ব্যবসায় আরম্ভ করিল । 
৯৮ 2. সে 10১00 টাকার মাল কিনিল। 
» ₹* এস.৪,000 টাকার ফার্ণিচার কিনিল । 
৮ ৪৮ সে 8,000 টাকার মাল বিক্রয় কৰিল। 

»» 19. সে 4000 টাকার মাল কিনিল। 
»» 18. সে জগন্নাথের নিকট 6,000 টাকার মাল ধারে বিক্রয় 

করিল । 

০০৪১ 0৮ 8111717191 

* ০827:708] 

7০০৮০৮1০0019%18 

এ শা 

তথ] | 0997) ৪/০ ৪: “টি 
[০ 115101719,118 0901691 &/ 

(89176 159 00513)989 ৪6:90. 1010 
০9019] ০ 18. 980,009) 

৪৪৮ 2 [:078898 &/০ ঠা 70. 
[1০ 0881 

(89176 £০০08 707:0112890. 10. 08818 ) 
পোপ 

20,009. 

॥) ৪ মা101009 ৪9 ট্ 10, 
[10 05910. 

(99178 1076079 ০০081৮ 10: 0881) 

৪১8 8 09881, & 1০ রি [0), 
10 98,198 8,/0 

(79878 ৪০০০৪ ৪০10 1০৮ 08819) 

৪] [01:01)8895 8/০ ৪ 100, 

৪১0০০ 

8,900 

০ 08915 &8000 
(88806 ৪£০০০৪ ৮০1৮ 1০0: 0981 ) 

বি 
৮) 16 88510080518 8/0 ০০০00 

[10০ 98198 
(39806 £০০৭৪ 9০10 ৮০ 8897017901) 

00. 029৫1 
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[.8100728 

10? 11117271915 (08101651 4৯/০ 07, 

6 12871001519 চট. ও 10876200153 7১৪, 
10 79--- 

পাসে পাসাসপাাশাাীল ভি শী শীশ্ী পাপী চি পা 

তথ] 16 1 010 05157999 ০910 20,000 | 0৪]5 1 | 9 088 .. 80,000 

80,000. 
০] 126 | ড় ০৪129০ ৮/৫| ৪0,0900 

107, (8318 4৯/০. 07. 

এ 7১৪৮6100158 [১৪6৪ 1255:61051878 ৪, টি 19--" 

এআ 11 1০ 20105101519 ঘ্]য 2 1 89 051:0138599 | 10,000 
0501691 রী 9 |] 5 01506 9,000 

2১:19 | 5১ 020105899 48000 
৯5:81:57 85193 5 18 1 5 08451099010 | 11,000 

০] 16 1 010 09185006 91৫ 

497, [58110188568 4৯/0. 07. 

19961001878 ৪, ও 15826200190, 15, 

এস 2 | 719 09818 10,000 | এআ] 16 1 9 98191099 ০/0 | 14,000 

») 09813 45009 

1.45000 14999 

92] 16 | পুঃ০ 10818099 2/৫ 14,009 
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107. ঢআাতা01005 2/0 07. 

ও [50100198 ৪, ডে [8৮6105185 ৪, 

তথ 811০, 0898 | 8,000 | তত) 15 | ৪ ৮51০9 ০61 8,000, 
৭৮» শশাশী ৮ শা 

ূ হি এ ূ 9,000 9,000 
৪1716, 1০018100800 [8১000 

177, [865 17188 01)5 /৯/০ 07. 

মা 12810501508 7৪, রা 18761001515 7৪, 

ঘট]কি 15 | 19 99193 6,000. | এআ] 15 | 85 109187009 0/0 1] __ 6,000 _ 
| 0,000 

০] 16 | 17:০0 5)৯1%7009 101৫ ৃ 

107, 9৪155 /৯/০ 07. 

টি [97100 1278 75. এ 128৮1001%9 1৪. 

০] 15] 80 0215008 ০1৫ 14,000 সি ৪ ূ 9 0881) 8,900 
5 |" 2287772900 6,099 

84.000 ্  রা 14,000... 

য০]৮ 16 | % 0818008 01773580607 

ডি 

£৯৫০০০::-এর শ্রেণী বিভাগ 

লেজার £০০০৪৪গুলিকে প্রথমতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা (1) 

যেগুলি ব্যক্তি বিশেষের ০০০০৮ (7678018]) যেমন, রামের 41০, শ্যামের 

4/০, সেন ত্রাদাসের £/০ ইত্যাদি । এবং (2) যেগুলি ব্যক্তি বিশেষের 
69000 নয়, (00097801081) যেমন, 0891) &/০১ 73011017059 4১/০১ 

98187 4১/০ ইত্যাদি । শেষেরগুলোকে আবার ছুই ভাগে ফেল] যায়, 
যেমন, (ক) বস্ত-সংক্রাস্ত বা 78989] /০) যেমন+ 0851 4/0১ 73011917088 
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4/0১ 802016829 4/৩, ইত্যাদি, এবং (খ) আয়-ব্যয় জাতীয় বা ০2০191 
&/৫১ যেমন: 98125 &/০১ 79708 81/0১ 10189000% 4110১ ইত্যাদি ॥ 

--79750101 ( যেমন, [97078 4/0১ রা [3:০010978+ 

/£৯০০০901969-_-4 /০ ইত্যাদি ) 
(75991 ( যেমন; ১ 8/0১ 

(--17275001- :308191585 4/. ইত্যাদি ) 
] যেমন, 0881) ১/0১ 99197 4/9 এ 
3011007589 4/0১ 7906 48/0, __ব০71581 (যেমন 991%:9 /০ 

) 1১90৮ 4/০, ইত্যাদি ) 

(1) কোন 7955081 4১/০ বা ব্যক্তির £/০-এ যদি পাওয়ার দিক 
বেশী হয়, অর্থাৎ 10901 70218570095 হয়, তবে বুঝতে হবে ্ ব্যক্তি 

অধমর্ণ (তদনাদার ) বা! 79০৮০: , অর্থাৎ, ব্যবসায় এ ব্যক্তির কাঁছে টাক! 

পাবে 3 যদি 0:91 781%2০9 হয়, তবে প্র ব্যক্তি উত্তমর্ণ (পাওনাদার ) বা 

0৪41৮০৮ অর্থাৎ এ ব্যক্তি ব্যবসায়ের কাছে টাক পাবে । 

(2) ০৪1 4/০ বা বস্ত্র £/০-এ সাধারণতঃ 79৮1৮ 191%7099ই হয়, 

এ 10988 1১918065 বস্তর অর্থমূল্য নির্দেশ করে, অর্থাৎ বোঝা যায় অত 

টাকার প্র জিনিস ব্যবসায়ের সম্পত্তি (48596) শ্বরূপ বিছ্কমান। যেমন, 

21807097 4১/০-এ 10,000 টাকা 061৮ ৮91996 থাঁকলে বুঝতে হবে, 

ব্যবসায়ের 10,000 টাকার কল-কজা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটি ( ধরা 
যাক 8180195 ) আছে, ততক্ষণ এ বস্তর /$০০০০:০৮এ 79০) 1১919006ই 

থাকবে । [যখন বস্ত থাকবে ন। (হয়তো পুরণো! অবস্থায় বিক্রী করে দিলাম 

বা ফেলে দিলাম ), তখন ত্র ১০০০০০৮এ কোন 709৮$ বা 05916 081%009 

থাকলে, ত' এ বস্ত হস্তান্তরের জন্য লোকসান বা লাভ । তখন এ 081029৪টি 
*[/038 01 [১0299 00 9818 ০1 859৮” বা 41,098 015 10108 ০ ০৫ 

4.৪৪৪%৮- রূপ কোন :১০০০০০% খুলে তাঁতে নিতে হবে এবং বস্তর 
0০90:0$এ শূন্য 108180০9 হয়ে যাবে, অর্থাৎ কোন 1১912009ই থাকবে না|] 

(8) কোন টব 920309] 4৯/০-এর 109১1৮ 1১91%009 নির্দেশ করে যে 

প্রটাকা ব্যবসায়ের খরচ বাঁ ক্ষতি, এবং 02918 91520 নির্দেশ করে এ 



80000 অপু-এর শেণী বিভাগ €১ 

টাক] ব্যবসায়ের আয় বা লাভ | যেমন, 38197 £,/৩ এর 70918 081900 

নির্দেশে করে, অত টাকা কর্মচারীদের বেতন বাবদ খরচ কর] হয়েছে । 
0০070021351090. 4/0-এর 0:9918 0৪18009 নিরেশি করে, অত টাঁকা কমিশন 

বাবদ আয় হয়েছে। 

এ থেকে একটি সরল সিন্ধান্তে আস! যায় এই-_সম্পন্তি, ব্যয় ও ক্ষতি 
এরা স্ 19601 981০5 এবং পেয়। আয় ও লাভ- এর সব 
4€০165৫8 89191)06. 

[08185] &/০-কে কিন্তু ব্যক্তির &/০ বলে ধরতে হবে, ব্যবসায়ের ষিনি 

মালিক তার £/0, মূলধন বাবদ তিনি ব্যবসায়কে কত টাকা ধার দিয়েছেন, 
(01881 510 থেকে ত। বোঝা! যায় । সেই জন্ত 0০016] £/০-এ সাধারণতঃ 
0798160970০ থাকে । ] রী 

রং প্রশ্নঃ কোন্ট কোন্ &99০0.0৮ বল-_ 

90861090975), 33009281 11090363, 107936029063) :101%ম1028, 

1300) 131113 28909152016) 90092069110180915 1780০ এবং 00091 

39105, 

উত্তরঃ (1) 96961০09:5 এবং 0679181  70689৪-_এই দুইটি 

০001091 49০০০:৮--কারণ, এই ছুইটি ব্যবসায়ের সাধারণ ব্যয় নির্দেশ 
করে । 

(9), [0936009206৪ এবং 73118 79০61%8১1৩-_-এই দুইটি 1১99 

8০০৪,-কারণ, এইগুলি ব্যবসায়ের সম্পত্তি। 

(8) 1):9106১ 13820]0 (90:219065] 17890751060. 000810 9919%: 

এই ৯০০০০৫০6-গুলি 79:30178] &০9০012$১ (অনেকের মতে 8821 40৫00106 

মানে “0898 &৮ 9৪০7৮, মানে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত নগদ টাক, সুতরাং 

390099০0906 কে 29০] &০০০406ও বলা যায়।) 
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শব্ধ জন্য্যা্স 

175] 851575০9 € রেওয়া মিল) 

পূর্বেই বল! হয়েছে (দ্বিতীয় অধ্যায় উর্টব্য ), যে হিসাব-রক্ষা! পদ্ধতি- 
গুলিকে মোটামুটি ছু” ভাগে ভাগ করা যায়, যথা, (1) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও 

(2) অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে বল! হয় 70০9১1৩ ঠা 
95৮৪690 এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে বলা হয় 91019 7106: 95৪6600 এবং 

একথাও বল! হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি মস্ত সুবিধা, যা 
অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নেই, তা হচ্ছে, হিসাব রাখার নিভুলিত। 
সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেওয়া । 10001019 70৮ 55৪6০] বা* দুতরফা! 

দাখিলায়, এইকপ গ্যারার্টি দেওয়া কী করে সম্ভব হয়,» তা; এবারে 
আলোচনা! করা যাঁক 1» 

লেজারে মোট ৭০১৮ এবং মোট ০০৭ সর্বদাই জমান 
একথা আমরা বেশ ভাল করেই জানি, যে ছুতরফ! দীখিলার মূল কথ 

হচ্ছে এই যে, প্রতিটি লেন-দেনের জন্ত লেজারের ছুই &০০০৪০6-এ দুইবার 
হিসাব লিখতে হবে--তাঁর মধ্যে একটি 8০০০০:৪৮-কে (গ্রহীতা &/০-কে ) 

৫০: এবং অপর :১০০০০৮-টিকে (দাতা ২/০-কে) সেই পরিমাণেই 

০:৪010 করতে হবে । কাঁজেই সব লেন-দেনগুলির জন্যই যদি একবার 
886 এবং আবার সেই পরিমাঁণেই 09818 করা হয়। তবে লেজার 
&০০০৫০৮-গুলিতে মোট ৭9৮1৮ এর পরিমাণ, নিশ্চয়ই মোট ০:৪1 এর 
সমান হবে। এই সহজ সত্যটিকে ভিত্তি করে, আমরা যখন খুসী পরীক্ষা 
করে দ্রেখতে পারি ষে, হিসাব লিখতে কিছু তুল হয়েছে কিনা । 

কীভাবে পরীক্ষা কর! হয় 
আচ্ছা, এবারে তোমরা যদি কখনে! পরীক্ষা করে দেখতে চাও, ষে 

হিসাব লিখতে লিখতে তোমরা কিছু তুল করে ফেলেছে কিনা, তা" হলে - 

কী করবে বলোতো? 

+ “গযারাট্টি" দেওয়। যায়ঃ প্রথমে ছাত্রদের একথা বলাই ভাল । 
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প্রথম পদ্ধতি 2 একটি কাঁগজ নাও । উপর থেকে নীচে লঙ্বা লাইন 

টেনে তিনটি ঘর করো । 

প্রথম ঘরে লেখো, লেজারে যত 49000 আছে, সব ১০০০০৪০৮ গুলির 

নাম।, 

দ্বিতীয় ঘরে, প্রত্যেকটি &০০০০০৮-এর 9৮:৮-এর দিকটি যৌগ করে, 

যোগফলটি বর &০০০৪$-এর নামের পাশে বসাও। এইভাবে, সব. 
469০926-গুলির ০১:৪-এর দিকের যোগফলগুলি দ্বিতীয় ঘরে লেখা হোল । 

তৃতীয় ঘরে, এভাবে গ্রতোেক 899০০৪০৮-এর ০৪০৭1৮-এবর দিক যোগ 

করে, এ যোগফলগুলি বসাও । 

এবারে, দ্বিতীয় ঘরটি যোগ করলে পাওয়৷ যাবে, লেজারের মোট 
8916 এবং তৃতীয় ঘরটি যৌগ করলে পাওয়া যাবে লেজারের মোট ০2501. 

যদ্দি দেখা যায়, দ্বিতীয় ঘরের ফোগফল ( মোট 9৪৮ ), তৃতীয় ঘরের 

যোগফল ( মোট ০:9716 )-এর সমান হয়েছেঃ তবে বোঝা যাবে, হিসাব 

লিখতে ভুল হয়নি ; আর, 

যদি দেখা যায়, ছুটি ঘরের যোগফল সমান হয়নি, তবে বুঝতে হবে, 

নিশ্চয়ই কোথাও তৃল হয়েছে । 

এভাবে করলে, জিনিসটি এইরূপ হবে-_ 

| 
10975 ] 07915 

1০006 0: 4.00007005 | ৪. | ৪. 

058, %1৫ হর 29590 | 19,090 

70018 51০ 8,000 9,000 

3 821718 ৪1০ 9,800 4,800 
20,090 

এর 0016079 819 9,000 সা 

01055558 9/০ 
38198 ৪/০ 

0501651 %/6 রর রঃ 

99157155 /৩ ৰ 



রেওয়া মিল ৫৯ 

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক 8০9০০26-এর ৪৪৮1৮-এর 

যোৌগফশ এবং ৫£981৮-এর যোগফল আলাদা আলাদ। করে ছুই ঘরে ন' 
লিখে, 981975০5 বা উদ্ত্তটুকু মাত্র নেওয়া হয় । যেমন, পূর্বের পদ্ধতির 

উর্দাহরণে 088 ৪/৩-এর 9০৮1৮-এর দিকের ষোগফল' 29,590 টাকা এবং 
০:৩৫1৮-এরশ'দিকেরু যোগফল 19,090 টীকা-_ছু”টি যোগফল ছুটি ঘরে 
পৃথক ভাবে লেখা হয়েছিল, এই পদ্ধতিতে 0881) %/০-এর 8916 0818009 

(কারণ ৪৪১৮"বেশী ০7981 কম )- (29,৮90 _-12,090 ) টাকা অর্থাৎ, 
1,500 টাকা, মাত্র নেওয়া হবে। এইভাবে, সব £০০০৪৮-এরই 
081%2০০-গুলি মাত্র নেওয়া হবে। সুতরাং এই পদ্ধতির ধাপগুলি 

নিয়রূপ হবে-_ ্ 
” একটি কাঁগজ নীও। উপর থেকে নীচে লঙ্কা লাইন টেনে তিনটি ঘর 

- 

করো 1% 

প্রথম ঘরে লেখো; লেজারে যত 4০০০০906 আছে; সব 4০০০৪0% 

গুলির নাম । 

দ্বিতীয় ঘরে, যে সব 4&০০০:৮-এ 8616 1091800 আছে, সেই সব 

80০00-এর (061৮ ) ১9180০৪-গুলি | 

তৃতীয় ঘরে, যে সব 49০০0-এ 01601 7১918009 আছে, সেই সব 

£00০00.0৮-এর (015016 ) ৪1৯2৫০-গুলি । 

এবারে দ্বিতীয় ঘরটি এবং তৃতীয় ঘরটি ষোগ কর । 

যদি 09১1৮ ৮৪1৪0০৪-গুলির যোগফল ০:61 91820০6-গুলির 

যোগফলের সমান হয়, তবে বোঝা যাবে, হিসাব লিখতে ভূল হয়নি ; আর, 

যদি ০9১16 0919700-গুলির যৌগফল ০:8716 0৪180০৪-গুলির 

যোগফলের সমান না হয়। তবে বোঝা যাবে, কোথাও না কোথাও 

ভূল নিশ্চয়ই আছে। 

ঞ* বেণী ঘরের কথা প্রথম থেকে না বলাই ভাল। 
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প্রথম পদ্ধতিতে যে উদ্াহরণটি দেওয়। হয়েছে, সেটিকে দ্বিতীয় পদ্ধতি 

অনুযায়ী করলে, নিয়রূপ হবে 

বর57572717 109)016 10819170898 ৃ 07901 091519098 
7১৪, ১৪, 

82828. সঃ চিনি 777 চিতা 
05817 10 17,500 
[57758 81০ ৪,000 বর 
9৮5 %100'9 &/০ ৯» ,000 " 
05019] 9/9 20,000 
ভা 1016029 240 33000 
[৯8701058898 &/ 4১000 
9৮198 %19 6,000 
3812199 210 ১ 500._71770 

28,009) 28,000 

অথবা এভাবেও লেখা যায়-_ রি 
গা 

[08916 91817093 19. 07601 %1%998 ৪, 
। 

08৪1 51০ 1500 910য%018 &/0 29000, 
৮0558 93 ৪5000 08011 9/০ 20,000 
আও০০1৮09 51৫ 39000 98195 &%/০ 6,000 
[১001088681০ 
98181198 9/০ 

দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই সাধারণতঃ অনুসরণ কর! হয় এবং আমরাও দ্বিতীয় 

পদ্ধতিটি উদ্বৃত্ত পদ্ধতি বা 3810096 7496700 )-ই অনুসরণ করবো । এই 

পদ্ধতি অনুযায়ী উপরে যে তালিকা ছু'টি করা হয়েছে, সেই ভাঁলিক' 
ছুটিকে আমরা বলবো “না2৪ন 13819099%, 

709] 891419০6 $ লেজার ১০০০০৮-গুলিতে হিসাব লিখতে কোন 

ভূল হয়েছে কিনা, তা” পরীক্ষা করে দেখার জন্ঠ একটি তালিকায় যদি 

সব লেজার &০০০০:০৮-গুলির নাম লেখা হয় এবং সব 9১6 91%0০৪গুলি 

এক সারিতে এবং সব £9৭16 0৪1৪০০৪-গুলি অন্য সারিতে লিখে, যদি 

ছুইটি সারি পৃথকৃভাবে যোগ কর। হয়, তবে সেই তালিকাঁটিকে বলা হয় 
1015) 95157)06, 



কী ধরণের ভূলের জন্য 187) 841,৯০৪ মেলে না ৬১. 

যে তারিখে [9] 03891809০ করা হয়, শিরোণামায় সেই তারিখটির 

উল্লেখ থাকা প্রয়োজন । যেমন, “17191 13818099 98 86 9186 106991- 

১০:১ 1959” অথবা প্ন90 03815096989 ৪6 8186 1187917১ 1960”, 

ইত্যাদি। 
[118 781০9,কখন কর] হবে, তার কোন নিয়ম নেই । বছরের ষে 

কোন দিন এবং বছরে যতবার ইচ্ছা, 1119] 13812/009 করে দেখা যায়, 

হিসাবে কোন ভূল আছে কিনা । তবে বছরের শেষে লাঁভ-লোকসানের 

হিসাব, উদ্বত্ত পত্র ইত্যাদি তৈরী করার পূর্বে একবার "91 7918700 

করা নিতান্ত গ্রয়োজন । 

[115] 8518০ করার সুবিধ। 

(1) [ুগ] 9%1909৪ করার সর্বপ্রধান স্থবিধা এই যে, লেজার 

&৩০০০০৫-গাঁলর (গাণিতিক ) বিশ্তদ্ধতা পরীক্ষা করে নেওয়! যায়। 

(9) 108] 8918008 করতে হলে, লেজারের লব 4০০০০০৪-এর 

38180০-গুলি ই 1719] 73819008-এ তুলতে হয়। কাজেই [1119,] [39,19/0099 

থেকে মোটা মোটা লেজার বইগুলির বেশ একটি সংক্ষিপ্ত 907000% 

(সার সঙ্কলন ) পাওয়া যায়৷ 

(3) [719] 1381900৪-এ সব 4০০০০৪০৮-এর ৮৪180০৪-গুলি থাকায় 

118) 138,10/009 থেকেই লাভ-লোকসানের হিসাব, উদ্ধত পত্র প্রভৃতি তৈরী 

করা যায়, মোটা মোটা লেজারগুলি আর ঘণীটাঘশটি করতে হয় না । 
কী ধরণের ভুলের জন্য [11871 8818100€ মেলে না 

আমর বুঝলাম যে, 18113918009 যদি না ০মলে, তবে বুঝতে হবে 

যে, লেজার £৫০০৪০$-গুলির মধ্যে কিছু ভূল আছেই আছে। সেসব 
কী ধরণের ভূল? একটু ভাবলে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে ষে 
ভুলগুলি হবে নিম্মলিখিত ধরণের-- 

(1) যদি কোন লেন-দেনের জন্য, একটি 4০৫০৪ ০১1৮ কর হয়, 

কিন্ত ০1৮টি যদ্দি বাঁদ পড়ে যায়, বা তাঁর উল্টো যদি হয়; 
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(2) যদি কোন লেন-দেনের জন্য একটি &০০০০.০৮-এ 90 করা হয়, 
ধরো, 15 টাকা, কিন্তু অন্য 4০০০৪০৮-এ 01516 করা হোল, ধরো, 5] 

টাক] ) 

, (3) যদি কোন লেন-দেনের জন্ত একটি 4০০০০: ০916 এবং অপর 
একটি 4০০০৪: ০:91 না! করে, তুল করে ছুটো 4০৫০0৪-কেই ৭০৮1৪ 
অথবা দুটো! 4০০০০:০৮-কেই 0:98 করি ) 

(4) কোন একটি দীর্ঘ £০9০5৮-এ, এক পাতার যোগফল পরের 

পাতায় তুলতে গিয়ে (৫ 1০:৭৪) যদি তুল হয় ;--তবে [191 

738187299 মেলে না । তা? ছাড়া, 

(5/ কোন ঞ০০০০৪০৮-এর উ্ব্ত নির্ণয়ে যদি ভূল হয়, বা 

(6) 09] 991%0০৪-এ 108182099 তুলতে গিয়ে ন্বদি ভুল 1১217009 

তালি, অথবা | 

(1) উদ্বৃত্ত সমঘ্বিত কোন একটি &০০০০০৮ যদি 1018) 38187009 

তালিকা থেকে ভুলক্রমে একেবারে বাদ পড়ে যায়, বা 
(8) 291 738189৪ যোগ করতেই যদি তুল করি, তা হলেও 181 

[8180০9 মিলবে না । 

[নি] 0518296 যতক্ষণ না মেলে, ততক্ষণ উল্লিখিত সম্ভীব্য ভুল বা 

ভুলগুলি বার করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে । এই' কাঁজটি অনেক সময়েই 
খুব সহজ হয় না। বিশেষতঃ লেন-দেনের সংখ্যা যদি খুব বেশী হয়। তবু, 
উপায় আর কী? অনেক খাটুনি হলেও 11813818099 মেলা তেই হবে 

নয়তো! হিসাবে ভুল থেকেই যাবে । 

নু88] 13919.০০ মিললেও হিসাবে ভুল থাক। সম্ভব 

হিসাব লিখতে যদি কোন ভুল না হয়ে থাকে, তবে 191] 738157599 

মিলতে বাধ্য | নুদ৪] 919095 না মিললে হিসাবে ভূল থাকতে বাধ্য । 

কিন্ত বিপদ এই যে, হিসাবে ভুল থাকলেও অনেক সময়ে 1219] 738151099 

মেলে 1 কাজেই 19173818969 মিললেই হিসাব নিল হতে বাধ্য-_ 



00818108414 ০0৪ মিললেও হিসাবে তুল থাকা সম্ভব  ৬ঙ 

একথ। জোর করে বলা যায় না । 1781 1381%99 মিললেও কী কী ধরণের 

স্থল থাকতে পারে ত। বোঝা দরকার-_- 

(1) [02200 0£ 075855109 £ লেজারে কোন লেন-দেনের হিসাব 
যদ্দি সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যায়, অর্থাৎ 89১:৮-ও হোল না, 9:9816-ও হোল না। 
এরূপ ভুল্ষ-ুই প্রকারের হতে পারে, যেমন, 

(ক) কোন লেন-দেনের প্রাথমিক হিসাব যদ্দি জার্নালে না লেখা হয় । 

যেমন, ধরো, রামকে ,000 টাকার মাল ধারে বিক্রয় করলাম । এখন, 

এর জন্য প্রাথমিক হিসাব লেখ। হবে, 98199 7095 73০০৮-এ । যদি ভ্র্ 

বশতঃ তা" লেখা না হয়, তবে লেজারে রামের &০০০৪০৮-এ ০০৪৮:০-ও বাদ 

পড়বে এবং 38198 ০99০0৮-এ এই পরিমাণ ০:91৮-ও বাদ পড়বে, কারণ 

জার্নাল থেকেই, লেজারে ০565৪ করা হয়। স্থতরাং, 159] 85180০৪ 
ঠিকই মিজবে, যদিও হিসাব ভূলই রইলে1। 

(খ) কোন লেন-দেনের প্রাথমিক হিসাব লেখা সত্বেও, যদি ভ্রম বশত: 

লেজারে উভয় 9০০৪: থেকে হিসাব বাদ পড়ে যায় যেমন, ধরো, যছুর 

কাছ থেকে 500 টাকার ফানিচার কেনা! হোল । এখন, এর জন্য ০5081 
০:০০০:এ প্রাথমিক হিসাবও লেখা হোল । এবারে যদি ভ্রম বশতঃ জার্নাল 

থেকে লেজারে 0988108 বাদ পড়ে যায়, তবে মা91:015079 8/0 0901৮-ও 

হবে না, আর শ্টামের 40০০0.08 ০708৮-ও হবে না। সুতরাং [94 

7381%098 মিলবে, কিন্তু হিসাব ভুল থাকলো । 

(9) 0206 00109093510 এক্ষেত্রেও [0৪] 0519009 মেল! 

সত্বেও দু'রকমের ভূল হওয়া সম্ভব । যেমন, 

(ক) ভুল &০০০৮৮-এ যদ্দি হিসাব লিখি | যেমন, রামকে হয়তো 100 
টাক দিয়েছি । এখন, ক্যাস বইতে ০:৪৫$$ হয়তো! ঠিক করেছি, কিন্ত 

রামের &০০০০৮ 9900 না! করে, জম বশতঃ হয়তো শ্যামের 4&00000৮-এ 

181৮ করেছি 1 এ ক্ষেত্রেও মোট ৭০;৮ এবং মোট ০:581$ সমানই রইলো+, 
কিন্ত রামের &০০০৪০৮ এবং শ্তামের ০০০৪০ ছুটোই ভুল হোল । 
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(খ) তুল সংখ্যা যদি ছুটো! £০০০০:6-এই লিখি । যেমন, ধরো, মধুকে 
100 টাকা দিয়েছি । এখন, ভ্রম বশতঃ যদি ক্যাস-বইতে ০:58;8 কৰি, 

200 টাকা এবং মধুকে ৭০১৫৮ করি 900 টাকা । তবে "81 7819209 
মিলবে, কিন্তু হিসাবে ভূলই থাকবে । 

(3) (0012)19621758 04105 [1701 £ দৈবাঁৎ যদি কতগুলি ভু" এমন হয়: 

যে» 9৮ ৪10৪-এর মোট ভূল, ০৫৪৭1 ৪88৪-এর মোট ভুলের সমান হয়ে 
গেল । যেমন, ধরো, তিনটি ভূল এমন হয়েছে যার ফলে প্রথমটির জন্য 
কোন 4০০০৪: এ ৪0 টাকা বেণী ৭6৮৮ হয়ে গেল, দ্বিতীয়টির জন্য কোন 

3৫৫00:0-এ 1 টাকা কম 18) হয়ে গেল, এবং তৃতীয়টির জন্য কোন: 
4০০000-এ & টাঁকা বেশী 79৭16 হয়ে গেল । এখানে তিনটি ভুলের জন্য 

890 ৪8৪-এও টাকা বেণী হোল ১০0:9076 ৪196-এও 8 টাঁকা বেশী হোল ।, 

অআ্তবাং, 17] 13819009 মিলবে ৷ কিন্ত হিসাবে তিনটি ভ্ল রয়ে গেল । 

(4) ছচ০চ 06 01170010152 যদি কোন লেন-দেনের স্বরূপ বুঝতেই 
ভূল হয়। যেমন, একটা 15216076 কিনে যদ্দি £91:01679  ৪/০-কে 29৮ 

না করে, 790178583 ৪/০-কে ৭০৮৮ করি । [যেসব মাল বা পণযদ্রব্য 

কেনা হয় শুধু লাভে বিক্রি করার উদ্দেশ্তে, সেই সব মাল কেনার সময়েই 
[১510175955 &/০ 8০৮৫৮ হবে ৷ অন্ঠান্ত জিনিস, যেমন, ফাশিচার, কলকজা, 

বাড়ী, ইত্যাদি কেনার সময়ে া82016079 9/০১ 109013067 8/, [01101789 

&/০ ইত্যাদি 8৪৮1৮ হবে 1] 

_--এই সব ভূল থাকা সত্বেও 1051 173218069 মিলবে । অর্থাৎ, 709] 

881%99 মিললেও হিসাবে এই ধরণের ভূল থাকতে পারে। 
ষ্টব্য 2 তোমাদের এখন মনে হতে পাঁরে যে, [7০] 13819099 মিললেও 

যদি হিসাবে ভুল থাঁকা! সম্ভব হয়, তবে আর নিরভূলতা সম্বন্ধে গ্যারান্টি 
দেওয়। যাবে কী করে? সে কথ! নেহাৎ মিথ্যা নয় । 100] 03215009 না 

মিললে যেমন জোরের সহিত বল] যায় যে হিসাবে তুল আছেই আছে, 
লুশ9] [3912,০9 মিললে তেমন জোর করে বলা যায় না যে হিসাবে কোন 

ভুল নেই । স্থৃতরাং, নির্ভূলতা সম্বন্ধে কোন গ্যারাটিও দেওয়া চলে না। 



]]8]) 081740% কোন &00০ ০0৭, নয় ৬৫ 

তবে কথাটা তর্কের খাতিরে (988০:৪81981]5 ) যতটা সত্যি, কার্যতঃ 
(07506169115 ) ততটা! সত্যি নয়। কারণ, আধুনিক কালে হিসাব রক্ষা 

পদ্ধতির এমন উন্নতি সাধন করা হয়েছে, এমন সব জটিল উন্নত ধরণের 

হিসাবের 55479 ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, পদে পদে হিসাবের 
উপর অনবরত শ্রমম সব পরীক্ষা নিরীক্ষা (999৮৪) চালান হচ্ছে যে, 

সেই সবের সাহায্যে এবং [09] 1381809৪-এর সাহায্যে আধুনিক কালের 

পণ্ডিত ও বিচক্ষণ হিসাবরক্ষকগণ হিসাবের নিভু লতা সম্বন্ধে গ্যারান্টি 

দ্রিতে পারেন । 

10191 38191)০5 কোন 4০০০০) নয় 

19] 7812766 যদিও একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, ছ্বু একথা! 

মনে রাখতে হবে যে 09] 73818099 লেজার £১০০০৮গুলির সব 1১91899 

বা উদ্বৃত্ত নিয়ে তৈরী একটি তালিকামাত্র । ইহা কোন /০০০813$ নয়, 

অর্থাৎ, কোনরূপ হিসাবপত্র রাখার স্থান পয] 7818709 নয় । এ থেকে 

কোন লাভ লোকসানও বার হয় না, বা ব্যবসায়ের আধিক অবস্থা! সম্বন্ধে 

এ থেকে কোন স্পষ্ট ধারণাও হয় না । হিসাবের গাণিতিক বিশুদ্ধতা 

( 8116100066109, 2,0902:80গ ) এক মাস অন্তর, ছ” মাস অন্তর বা এক বছর 

অন্তর, 7:08] 13818009 করে দেখে নেওয়। হয় মাত্র । 

কাজেই, প্রশ্ন উঠতে পাঁরে যে, [18] 0918769 যদ্দি কোন 99০57: 

না হয়, গ্ঘ্দি এ থেকে লাভ লোকসানও না জান যায়, এ থেকে আধিক 

অবস্থা সম্বন্ধে কোন ধারণাও যদি না হয়, আবার 25] 7391999 মিললেও 

যদি হিসাবে ভূল নেই__একথ] গ্যারাট্ি দিয়ে না বলা যায়, তবে আর 
[8] 7818069-এর হাজামা করে লাভ কী? এ দিয়ে তালে কোন্ 

কাজটা ঠিক মত হচ্ছে? 
এর উত্তর এই যে, ঘুঃত9] 8815009 যদি না মেলে তবে আমরা 

নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, হিসাবে ভুল আছেই । আর, এতেই দু: 
যগ170%7-4র দাম । 



৬৬ বাংলায় বুক-কিপিং 

নিয়ে একটি মেলান [ুঘ2৪] ৪182০৪-এর দৃষ্টাস্ত দেওয়া গেল-- 
[7181] 78081981706 8৪ 28 06 9196 1)60670087 1967 

108026 1091970095 2000056 07:90 1091970098 1 
[১৪. ৪, 

বি, ও -. 

08810-170-108779 নু 80 | 8%198 রঃ 39,200 
0%81-20-738018 তি 10,900 | 60:0109888 7096008 *** 50 
[%00 200. 7011017785 টি 80,000 | 101890020% 759091990 ***' ৮ 
12191062700. 11801017091 ১০1 40,000 | ৮8005 09986079 16,189 
936০০৮-17-015100 (2. 1. 59) ... 600 | 31119 70%78019 ০০০ 9,500 
(2,193058698 90,000 | 1,097 ৪/9 ঢা 10,099 
9919৪ 1960৪ 899 | 08016] ৪০ ** ৪0999 
19991257768 |] 8১000 ূ 
তু 8698 কি 15840 | 
*৪0100:7 [9910/018 9,525 | 
5911108 00500910558 5 
90৮ 9100. 78,598 9099 
€0940198-10 ₹8709 15 ূ 
080158০-06৮7%09 75090. রঃ 

97,945] 3৪. 

* দ্রষ্টব্য ৪ 5৩055 1961৫0৪ যাদের কাছে আমরা ধারে মাল 
বিক্রয় করি, তার আমাদের 706০:৪ বা দেনাদ্বার । এদের প্রত্যেকের 

নামে 109)602৪7 1998০:-এ 4১09080ট খোল! হয় । এদের প্রত্যেকের 

090006-এ সাধারণতঃ 99৮1৮ 18187206-ই থাকে | গুন] 08109-এ 

এদের প্রত্যেকের 066 091%099-গুলিই নিতে হবে । কিন্ত যদি 100 জন 

[09১8০:৪ থাকে, তবে 100 জনের নাম [09] 739180০৪-এ লিখলে, 09] 

738918005 দীর্ঘ এবং জবড়জ উ. ( 0101709 ) হয়। তাই, সাধারণতঃ অন্য 

একটি কাঁগজে 7)৩৮৮০:-দের জন্য একটি পৃথক্ তালিকা (86 ০ 7096019) 

প্রস্তত করা হর়। সেই তালিকায় 70691১6০:-দের সব চ919096গুলিও 

তোল হয় । সেই 818200গুলি যোগ করে পাওয়া যায় সব দেনাদারদের 

কাছ থেকে আমরা মোট আর কত টাঁকা পাবো, এবং এই যোগফলটিই 

“থান 109১6০:৪৮ বলে গা91081809০-এ নেওয়া হয়। এর ফলে 

[19] 738127009 অযথা দীর্ঘ হয় না এবং অধিকতর পরিচ্ছন্ন থাকে । 

৮ঠি07007৮ মানে বিবিধ । 90৫ 709১6০৪ মানে বিভিন্ন দেনাদারদের 

কাছ থেকে ব্যবসায়ের মোট যে পাওনা । ইহ! ব্যবসায়ের একটি সম্পত্তি । 



লেন-দেন থেকে রেওয়। মিল ৬৭ 

90100 02৫$6918 £ সেইরূপ, ধারে যাদ্দের কাছ থেকে মাল 

কেন। হয়েছে, তার! হচ্ছে 0:901901: বাঁ পাঁওনাদার । এদের £০০০৪:০৪- 

গুলি থাকে 07:881607:8, [1908০:-এ | এদের ০০9০:$গুলিতে সাধারণতঃ 

075016 ৮2180০৪-ই থাকে | এদের অন্ত পৃথক্ তালিকা! (179৮ বা 901:5451) 
তৈরী কর! হয় *এবং সেই তালিকার যোগফলটি [18] 781%70-এ 

“ডিএ00]ঠ , 0£9016018” বলে তুলে নেওয়া হয়। 4900 019016018” 

মানে বিভিন্ন পাওনাদারদের কাছে ব্যবসায়ের মোট যে দেনা। ইহা 
ব্যবসায়ের একটি দায় । 

উদাহরণ £ নিয়লিখিত লেন-দেনগুলিকে 19916 ও 0:9816-এ বিশ্লিষ্ 
কর, লেজার 4০০০৪গুলিতে হিসাব দেখাও, 40০০9৮-গুলিপ উদ্ধত্ত 

নির্ণয় কর এবং [79] 7391800০ করিয়া দেখ, হিসাব ন্যিখিতে ভূল 

হইল কিনা । 

1. 9657:690 100.8110989 161) ৪, 09,0169] 0178৪, 1,00,000, 

29193002106 73011101008 10: 7৪. 90,000. 

6 800806 মা02016009 10170, 9,000, 

2». 10 13008106 60008 101: 78. 50,000 0981. 

॥18 ৪০010 £0০0৪ 101: 1৪. 80,000 0881, 

£.14 9010 20005 60 179,71 107. 7৪, 90,000 ০070) ০9916. 

».19 13051)8 £০০0৪ 17070) 91198171107 18৪, 10,000 ০7 

্ 0116016, 

» 9১5 9910 ৫০০৫৪ ০ 1787 00278, 9,000 ০010 07601, 

»96 0819 91089171139, 2,000, 

»৮» 91036281590 [00 1781 1৪. 15000, 

»98 30996106 €০০00৪ (010 91788191002 18, 8,000 010 07991, 

৮». 49 9০010 %০0 17871 000৪ 10৮ ৮৪, 6,090 ০010 07691. 

৮90 70817 91089101 1৪8, 6,000. 

8]: 136091567 18. 18000 17007 792, 



৬৮ বাংলার বুক-কি পিং 

[ 
রি ৰ 1০829100185 

এ 20 নি 098 9/০ ৪৬৪ 10 
।...10082)10%]%/0.. (- 

০, রঃ 73011017085 2/9 70: 
রী ০089. %/০ . রি 
ৃ 

৮8] মাওতা))৮০ 1৩ 7) 
[০ 091) 210 1 

$৮ 10 | [0১570178563 2/০ 707, 
20 089 &/0 টিরেরালারর 

2 48 10581) ৪/০ [07, 

| 1০ 9819৪ &/০.. ্ 
। 

৯» 4 [না 0), 

_যা০88109 0/0 .. __.__ ূ 

৮১:19 ': 17010158593 2,/0 ».:])], 

1০ 8181 _._ 

৮৯25 1 [নুজা 7), 
__ 9 88193 210... কির 

6 | 31)29151 107, 
৬: [10088 1, 2/0. 

৮ এ | 09,91 &1০ 1), 

চারার ররর যারা 
| 

*॥ 28 ছি 17১00155598 2/9 [0 
10917255101 টা 

»১9 | 17821 [0 

__ 0 99193 810 

5 80 1 81055101 ৯৬০ [0, 

__ গাও 0881) 2/0  . _.._._*__ 

6৪ 18] 0891) ৪1০ 107, 

[017881 
ভজন তে 

[09101 
1৪. 

1,009,900 

809,000 

25000 

50,000 

৪0,909 

20,090 

10,000 

9,000 

5,009 

15,090 

8,990 

6,000 

6,000 

৭,000 

এ শা 09916 

| 5 

| 

ংট 

৮৪, 

1 00,000. 

30,000 

2,090, 

50,900 

৪0,00০ 

20,000. 

10,009, 

9,000 

8,099 

॥ 

15,009 

8)000' 

6,000 

6,999 
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লেন-দ্ন থেকে রেওয়। মিল ৬৯ 

[.ঘাভ্রেদছ। £00001খ25 
197, 0551 4১০০০০]৪৫ 07. 

[)69 ূ 1869 ূ | 29761001528 15. 129/262001275 | 19, 
ডু ০4 | 

০ লি এ ক 

7, | ০ 050৮০ 1,00,000 | 72৮. 2 [9 7351181788 .. । 90,000 
» 19 1 % 88193 ূ 30,000 $ 01৮09 2,090 

৯5 27 25. [921 | 15, 09099 ৮10 *..720:01285993 ৃ 80,090 

»॥. 71 5 সুজা | ?5000 ৮:96. ৮80991)1 [8,000 
ৰ ৃ "90 | ৮. 90891] । 65000 
ৰ চি "৪811 ৮. 0819009 ০10 | _ 59,099. 
ৰ 8৪. (1:52000 138. | 1,62,000 

| 1 11770 091%099 0/7. 59,000 

রর 1)), 0810161 4৯/০ 07. 

1) 1 | ঙ | ৮ | 109০ | ৷ 

08৮00] 1 2৪, 19-_+ 128761001%75 র 15৪ 

ৃ ঃ | ও -'-7777777777-া টি নল 
ৃ | | 

৷ অঙ্গ, 1 | উঠ 0, । 1,00,000 
ৃ | ূ 

107, 70110110569 4৯/০ 07. 

॥ রি । | 

ও 10860918781 8৪, নট ঃ [:61501878 | ঢু, 

ী | ক ক ক গল 
1 ] , 

052. 2 1 19 088) ূ 80,000 | 
৪. 

! ূ 

1), ঢা 320016 4৯/0 ০7. 

1360 | 881905183 8৪. | 0০০. 72৪৮০190 133. 
স্পা তত শশীশাশ শ | শী ১ শা পাদ শশা নাশের ৯০ ৯ ০৮ শা ীশশীশীশিহ 

7, 51 ৩ 09818 9,000 



৭০ বাংলায় বুক-কিপিং 

707 [96010178365 4৯/০ 07. 

ূ 
এও 19৮62031075 15, রী 861001619 1৪, 

ঘ ৪ রি [০ 052] 50,000 | 80. 91) 73) 091823099 ০/৫ 6৪8,000 
9 | ” 87:50 10,000 হা 

"891 দ 8 8,000 রা রাডার 
ৰ 8৪, 168,000 ূ মি, [__88:000 

1780, এ 1 না০ 0812%009 10 : 68,000 রা 

197, 98163 4৯/০ 07. 

ৰ ূ 
রা ৮9৮61001975 : 1৪ রি ৷ [79761001595 10৪ 

25551 রন 555255555128 
ূ ' | 

ত৪৮, 91 1 [০ ৮6187209 ০/8. । 65,000 | 08 5 088] ১0,000 
|. ৃ বির . 20,000 
ৃ ৭. ॥১::95 1 5 [9 1 9,000 
| গ্ 29 গ্ঠ 12831 | 2 6,900. টিন 

[য 05197008 0/0 

07, 7780118 4৯/৫ 07. 

ৃ ূ | 
গে 29:01001878 রর ্ 870105180 সি. 

৪. 14 ৰ 10 58168 ৪2), গণ | 13 08৪1 | 18,009 
৪ 986 ] ঙঠ 98198 99 931. ] ঢ$ 0981 1,000 

*)29 ৃ %*: 98098 ৃ * | »৯ 0%12705 0/0. 1 18.0909. এ 

2৪. ৃ | চন, | 95000 

] ] 776). 1 : [0 91809 010. 
(৯০ ৯১৯০ পিএ ১০৯ রি টি টিটি 

107 ৩1899185198 4১1/৫ 07. 

0৪৮61001815 

80,261 110 09812 ূ 5,000 | ০0, 19 | 9 01:01)8989 10,000 
চ৮80 1 5 05818 । 6,000 »৮88 | ১9 76050125898 8,090 
৮:91. 1 5৮ 09215009016 17000. 

চন, নু 18,000 ৪, 18,000 

[700, 1 1 ড় 0618109 010 1,000 



লেন-দেন থেকে রেওয়া মিল ৭১ 

হারা 17, 5৯1,৮0৮, 

4306 39196 ৮০02,%07%, 19.-- 

1091016 1091920098 07901 705190098 1৪ 

058 5/6 02015] 51৩ ূ 1.00,00) 
[30110177689 919 * 85198 %/০ 65,009 
[0171607981৫ 9119,819158 910 ূ 2,099 
[৯570179898 21০ €৪.000 
7509 510 | 29:00 ূ এ 

73৭. | 172,000 | 7৪, : 179,000. 

উদ্বাহরণ ঃ নিয়লিখিত লেনদেনগুলিকে 916 ও ৫25816-এ বিশিষ্ট 
কর, লেজার ৪9৫০:%-গুলিতে হিসাব দেখাঁও, ৪০০০০-গুলির উদ্ত্ত 
নিয় কর এবং ঢা9] 815099 করিয়! দেখ, হিসাব লিখিষঠ্ে ভূল 

হইল কিনা । 
19-_ 
10711, 110 [90100009006 100:819৭98 আ16]) 0881) 7৪, &,000/- 

%, [ ১০ ৪0০-98888৪ ৪0৭ 21001280860 03৪. 600/- 

3, হু 09 £০০9৭৪ 10: 0, ৪,000/- 

4 089৬ 10৮ ০০0০0] 17178 78. 8/- 800 102 08,286 
1৪. 10/- 

8. বু 99 £090909 17000 3, 14810100092 107 188, 1,800/- 
072 ০9:9016. 

6, [ ৪8]1] ৫০০৭৪ ঠ০ বব, 1091 10: 25. 1,500/- ০0] 
০7816. 

৭.1 005 2০০৫5 10: 05. 1,000/- 

৪91] 60০0৪ 107 0831) 05, ৭00/. 

9. [1 8911 60098 6০ 7, 5009, 102 708৪, ৪ 02 
018016. 

10. হ 085 3. 18100709108. 1,500/- 

11, 1 76999159709, 19900/- 17020. তব, 191, 

19, ]100%5090909 ৫:02) 0 ঠ19)01008 10: 08. 600/- 
070) ০7691, 

18. ] 1908159 7৪, 500/- 1200) 12. 18009, 

14, ] 9 £০০৫৪ 102 13৪, 800/- 

15. [ 0%5 9. 21810100808, 500/- 

রি 



৭২ বাংলায় বুক-কিপিং 

| 
10869 109016 | 07০816 
19-. | 75567051579 ৪. ূ 189, 

২ নাঁিউিনিটিনিল 
£00] 111 058 0: ১০০০ । 

10 0%0168] রা রি নিত সি ৮,000 

2 | মা31016079 10০, । 
ূ 10 0881) চির টিটি 609 

|] 

০] । 07008898 10০, ৃ 
1. গা 0580 টর্নরাোরা দয টি? ূ 8,000 

| 

4 ৰ 0০০1৮ & 02:65£9 টির), 4 15 

, |... 0 031) .______ _ 15 
| 

5 1 0000005898 [0, ৰ রি 
4... [0 0 115100705 ৮2 ০৪ 1,890 

6 স্ব. 1.9] [01, | 
| [০ 98195 তিনি, ॥ 1১609 
17 --২-3-22 তাত ভন | 
! 

পূ । [১0101798898 10৮, ৰ 
|. 0 08৪ মা 2৮009 . 1,000 

৪ | 0581 0, | 
রা [10 9819৪ রানা ণ 7109 009 

9 1:72, 238709% 70, | 
1. শা9 98198. হিয়ার 609 509 

10 1 13. 8%10770082 10৮, | 
|... 9088 017. 1,890 , 1,500 

1. 08810 101, ৬ 
| শা মি. 7901 777 1,290 1,800 

19 1 1১010108889 [0, 600 | 

| _7০.3.8191010009: ___ | 600 

18: 089 7). 
__ শাও 5 অ০৫৮ 0 বি ৪০০ 

14 | 070155898 1). 500 
৷ া00%৭) ৫ 509 

15 1 3. 21510109057 10৮, 500 ূ 
০0৪৭) রি [ 500 



লেন-দেন থেকে রেওয়া মিল ৭৩ 

[0 আআদাং 4৯0০0০09015 

4)? 0950. 4১০০০0010€ 017. 

৩0576100160 র চ8৪. নি |. 7687৮০0]2ঘ ] ০0৪. 
ঙ £ ] | 

নিয়া টির ভোরের রর ১০০০-4১-82 ] 
40011 2 10 090৯016%1 58009 2001) 2 | টি মী 01605 ০২ 600 

১ 38 15 ১১ 98198 র %00 ॥॥ 31 5 50090085898 | 85009 
9 1 ॥9 (08910 । 15200 $৪ ধু ):79 0০০1 & | 
৪. 15 ॥): 50098 500 ৰ 05:65£9 | 15 

57 | ০০:০5 86৪ 1,099 
৮৮:10 ৮ 3 21038000571 15500 
+৪ ]% 1 ১৯০ 207:01058698 | 5090 
১ 151৮৮ ০ 88000081509 

ৰ 34 ৰ ১ 09818009 ০1৫ 1285 
| |_7+4009 | ও | 7,400 

| ৰ 2555 16 ] 0 0122005 010 | 285 

107. (80:651 4১/০ 07. 

! ৰ 
19869 58:6190188 |... ৮৪, রা 15861001818. 2৪. 

ূ | 

8 ০ টন | 

| ৃ 40] 11 05 0880) ৃ 5,000 

গু 

797. চু 0001605 4৯/0 07. 

.. রানার 

| ৃ 
রি 128:6100159 চ৪, 70869 [28:61001918 চি. 

4021] 9 র [ু'০ 0৯৪) 609 

০১১১১2১১22১ 

1 ॥ । 

ূ 
ৃ 



৭৪ বাংলায় বুক-কিপিং 

497, 010188,969 /৯/০ 07. 

ূ 
10869 র 10৯৮9 | 

টি | 7৪, ] ৪ 19 ূ 19- | 

রশ চি নানি কার 40211, 8 ূ [0 0881) | 8,000 | 4020 151 উ5 9818095 01%। 6,909 
261 ৮9. 145]101000জ 1,800 ূ ২ গা গাব | 2000 224 
512 ূ ৪9 71810700852 600 ৃ 
?ঃ 34 | ৪9 0881 800. | | - ০2 

40011 16 ণ'০৮81%009 ৮/ ৭. +8১টত- | র 

197. 00015 8100 081:895 07. 

108 ৃ [0869 1 ..$ € 
€9-__. ূ ৃ 1৪. 109--. ৃ র্ ৰ ০৭, 

51142422525 2 2 রি ১৯ 
ূ | | 

00] 4 ৃ [০ 058 | 18 ঃ 
| 1 

ররর এরা: 

107, 8. 7৮021012081 07. 

1086৪ | 105৯৮৪ । । 
19-_ ৪, 10-_ | 139. 

8001 101 1০088 173,500. | চল] 5 উড 69:6005898715800 7. 
25106550891 500 ১19 1 57:790010589৪ | 600 
৮৮16 15710515069 010 400 ৃ 7৫৫০2 

4,400 | । 2৯400 

8071] 16 1 35 05181008৮1৭ হ00 

107, বি. 181 07. 

|] ূ 

70866 70868 | 
19. 19-- | | রি 
তর টি 1 শশা জা ০০০০০০০০০০০ ০৮০০০, ২ শি ০৪৬-০, 35 

8001) 6 1 নও 85165 1 1, 80011111895 05৪ | 1,800 
টি, | ৪) 08181009 010 |. 800 

র র 1.500 
| 
| 



কোন্ &০0০০00-প্-এ কী উদ্ত্ত হ্য় ৭৫ 

1907. 5৪16৪ 4৯/০ 07. 

10969 1086 ৃ 968 
10-- ১৪, 19-_₹ ূ হতে, 

] 
দি 2 তা বা রি ০ টি ১ টি কি সে রানি [টি তি 

80] 1 ূ [০ চান ০8 | 2,700 | &চল 6 টস ঘ. [21 1 15500, 
৪ ্ » 09৪৮ | 00 

| র্ ডি চু) 9 টি ১, 1ব69100& র 500 

 « 2,100 _%,700 
॥07] 16 1 35 ৮215269 9/0 | 9900 

107, ০১. 2108 07. 

ূ | রঃ 
ৃ ঙ ভর রা ূ চ 

- ০ উল ক নবি 
00] 9 ৰ 1 98198 এ 401] 19 ৷ 87 05918 800 

| 

721 89191006 93 0 41720 716, 719-- 

7991৮ "06018 
| 

| ৪. ৪, 

টি _ 

0291 | 285 
0901651 | 8,000 
ঢা7৮016076 | 600 
[১0010188898 6,900 
0০০1৮ & 08:68%£9 : 15 
ডি. 01000 02 র 400 
বব. 151 | 9090 
39193 9,100 

1 নট 8,100 

লেজার 4/০ এর সব 0৪1%0০০গুলি যদি দেওয়] থাকে, কিন্ত কোন্টা 
0901৮ 7081809 এবং কোন্টা 91981 চ০18006 তা বর্দি বলা ন! থাকে, 

তবে তাদের চিনবার একটি সহজ নিয়ম আছে, ষা আগেই বলা হয়েছে__ 
সম্পত্তি, ব্যয় ও ক্ষতি (25860, [2507965 8190 [.9556৪)-_ এর! 

সব 26986 0818190 ঃ 



৭৬ বাংলায় বুক-কিপিং 

এবং, দেয় আয় ও লান্ত (1190111069,  11800910.65 8180 

38109)-_-এরা'সব ০:০৫: 109151706. 

তাই, 98%187183, 9৪, 8906, 989 10906, 1018০০0.0% /১1]10৬605 

(09101901896102,  8301101088, 11801010975, 36০০0৮-10-07509, 1311]8 

9081৮8019, 9809৮5 1989$০7:৪--এরা সব 06116 10818] 

আবার, 2906 790991599, 00700019810 [)9,:080, ,1018900৮ 

19081583, 31119 7952,018, 19080 71015810, 900075 0:০91৮০7৪--এর 

লব 07:9916 108,18099. 

এ নিয়মটি জান] থাকলে, লেজ।র 1)219009-গুলি 70916 এবং 019916-এ 

ভাগ কর! ন। থাকলেও, অনায়াসেই ভাগ করে ণৃ1] 3812068 টতৈবী কলা 

যায় । একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। 

উদাহরণ 2 নিম্নলিখিত 1১৪196গুলি হইতে 1:89] 73819009 

তৈরী কর-_ 

৮5০008/৪৪৪--5, 18)692, 780. 19909৪--8, 196, 9%193--18, 

49,240, 79108128800. 9095218  1৪, 15100 0990929] 10300970598 

৪, 960, 008] 809 00৪ 7. 1,040, 90075 10976092৪49. 9,800, 

[78591197987 98181199 ৪00 00201701981010--158৪, 9,300, 7159090 

4110 5790--:18. 860, 1788 0:9016075-78. 8,080, 9০০1. (৮6 

8680)--8৪, 7,960, 180৮ 82. 015010৩10--035. 7,000, 2৫51১6118 
4080168] 4/০--0৪. 10,840, 73806130118 05101681 4/0--88. 10,806, 

[)%917810]7, 01 »০:0৪--:18,. 3,000, 9606 756091%90---788, 809 ; 

€08,819-10-78,00---7%,. 007; 78693 &. [12,99---79. 2607; 09891) 

&6138015--138, 3,190, 0197087 9%187198 7৪, 960; 889৪ ০01 

, ড0:000920--95,. 6,938 7 701800006 1289091590--78, 990 7 729001898 

৪. 10,000. 



প্রশ্ন ৭9 

115] 35121706 

| 
| 

,:1081016 08187)095 ৰ এ | 02016 08180 088 ূ বা টি 

রা রর বাহ উকিল, 55 টিটি ৰ ৮68 

[31170175888 ্ ** [18,682 ৷ 99168 49,240 
180 199065 * এ 196 | 7509 076016018 | 9080 
০0178 ৫6 89759 918 *1.:15100 1 8] 900)92]128 02015) 810 | 20840 
(361561%] ঘায:0615868 960 ! 73%7১67218 09৯01৮51210 ১1 20,809 
0০8] ৪00 0089 ১ত1:15040 1 19206 1908150 সু 890 
5000175 1091000178 2০০19580909 | 10189001706 76০91590 ূ 899 
[705811658) 93819%0163 ণ ] | 

8100. 00000018810 ূ 2,300 | | 
10180095706 &110%60 ূ 860 
৪১০০ (6 ৪6৪%:৮) 21960 1 রি 
71906 46 10190101095 |. শঃ000 : | 
:69705192 01 ভ্ ০0): [8,000 | | 

09810 120 08100. ১:০১) ৪0 ূ জ . 
[8956৪ ৫ 188 ** | 160 
05৪] 50 0378 [| 9,1%0 ! 
0191785+ 9৯1509৪ ূ 960 | 
৬5598. ০ আ০0:007002 6,338 | 
1219701868 ,*০1:10:000 

৪. , 74,156 : 5. [74,156 

গ্রল্ম 2 1018] 8818009 কাহাকে বলে? 1709] :0515009 তৈরা করা 

হয় কেন? 115] 38180০৪ মিলিলে, হিসাবে কোন ভুল নাই_-একথা কি 

জোর করিয়া বল যায়? 

উত্তর 2 70০916 165 পদ্ধতি অনুসারে হিসাব লিখলে লেজারের 

মোট 896, মোট ০৪01৮ এর সমান হতে বাধ্য। এখন, কোন একটি 
নিদিষ্ট দিনে লেজারের সব ৪০০০০ গুলির উদ্বত্ত নির্ণয় করে যদি এমন 
ভাবে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয় ষে ৭91% উদ্ধত্বগুলি একদিকে এবং 
0:8016 উদ্বত্তগুলি অন্যদিকে থাকে, তবে হিসাব লেখায় কোন ভুলন! 
থাকলে, উভয় দিকের ষোগফল নিশ্চয় সমান হবে। এই তালিকাকেই বলা 
হয় 17118] 138,180 06, 

লেজাবে হিসাব লিখতে বা ষোগ বিয়োগ কর্তে কোন ভূল হয়েছে কিন? 
তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য 115] 73918009 তৈরী করা হয় । 
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[5] 73518099 মিল্লেই যে হিসাবে কোন ভুল নেই-__একথা জোর 
করে বলাষায় না। গুছ] 8818009 মিল্লেও লেজারে নানারূপ ভুল থাকা 

অস্তব। যেমন,_-এক ৪০০০৮ এ 9716 করতে গিয়ে হয়তো ভুল করে অন্ত 

&০০০০০এ 0৪9)16 কর] হয়েছে, অথবা ছুটি £০০০৪৪৪ হয়তু' একই তুল 

সংখ্যা দিয়া ০61৮ এবং ০০31৮ করা হয়েছে, অথব] হয়ত্ড একটি লেনদেনের 

হিসাব একেবারেই বাদ পড়ে গেছে, ইত্যাদি । এই সব তুল খুঁজে বার করতে 
হলে প্রত্যেকটি হিসাব এককভাবে পরীক্ষা করে দেখ! ছাড়া আর উপায় নেই। 

এইসব ভুল ছাড়া বাকী বহ্থ প্রকার ভূল [18] 7819709 তৈরী করলেই ধর! 
পড়ে । 105] 1381%009 যতক্ষণ ন1! মেলে, ততক্ষণ হিসাবে যে কোথাও না 

কোথাও ভূল আছে, তা জোর করেই বলা যায়। 
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হুড হ্যা 

বিচে] 2১০০০200 --0591619] 10180088102 

লাভ-লোকসানের হিসাব ও উদ্বত্তপত্র সাধারণ আলোচন। 

এ পর্যস্ত অ্মরা বুঝলাম যে, সারা বছর ধরে ব্যবসায়ের যে অসংখ্য 
লেন-দেন হয়, ভা+* প্রথমে জার্নাল বইগুলিতে লেখা হয়, পরে লেজার 

বইতে যে আলাদা আলাদ। 4০০০০ খোলা হয়, সেই £&০০০-গুলিতে 

বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর ক”রে, পাকা ক"রে, সযত্বে লিপিবদ্ধ হয় । 

কিন্তু এভাবে &০০০০৮-গুলির মধ্যে হিসাব টুকে রাখলেই কি সব 

দরকারী খবর আপনা থেকে মিলে যাবে? না তা” যাবে না। আমাদের 

এবারে বেশ বুদ্ধিমানের মত, এই পরিশ্রমলন্ধ লেখাগুলি কাঁজে লাগাতে 
হবে। 

কিন্ত, এহ লেখাখাল কাজে লাগাবার প্রথম সোপান হচ্ছে, সব 
&০০০:৮-গুলির উদ্বৃত্ব বা 7১81%069 নির্ণয় করা । কারণ, আমরা দেখেছি 

যে, কোন একটা 4০০০%:76-এর 8৪৮16 ৪:46-এ এবং 97:99 ৪$8০-এ যদি 

একগাদা! ক'রে হিসাব লেখা থাকে, তবে সেই &০০০52$টির দিকে 

তাকিয়ে, এ 4০০০6-এর সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণ করা 

কষ্টসাধ্য হয়। কিন্ত আমরা যে মুহূর্তে এ 4০০০০:৮-এর 180০9 নির্ণয় 

করি, সেই মুহূর্তেই আমরা শ্রী 4০০০এ০৮-এর ফলাফল অনায়াসে এক 

কথায় বুঝে ফেলি । যেমন, সারা বছরে যদি রামের সাথে আমাদের 

ব্যবসায়ের £লন-দেন চলেঃ এবং বছরের শেষে রামের 4০০০8:0৮-এ যদি 

পর্চাশটি 09016 এবং ষাটটি ০:9916 হিসাব লেখ! হয়, তবে রামের 49০০ ০৮- 

এর 181%099 নির্ণয় ন! করা পর্যস্ত আমরা রামের &০০০০০৮-এর সর্বশেষ 

পরিস্থিতি বুঝতে পারি না) এবং ৪12০৪ নির্ণয় ক'রে যদি দেখিষে 
রামের &6০০06-এ 500 টাক ৭8116 0৪19099 আছে, তবে তত্ক্ষণাৎ 

বুঝতে পারি যে সর্বশেষ পরিস্থিতি এই যে, রামের কাছে আমরা আর 
500 টাকা পাই। কিনা ষদ্দি দেখি রামের £০০০৪০৮-এ 600 টাকা 
91886 081%009 রয়েছে, অমনি আমরা বুঝতে পারি যে, রাম আমাদের 
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কাছে আর 60০0 টাকা পায়। কাঁজেই--আঁমরা বলতে পারি যে, কোন 
9900.06-এর 1১৪197,০৪-ই হচ্ছে সেই 6০০০৪-এর 98020975 বা 

সংক্ষিগুসার | 

কিন্ত আমর! জানি যে, 181 73819009 করার সময়ে লেজারের 
যাবতীয় /00007)6-এর  918700৪-ই 96316 ও 2981৮ই ছুভাগে ভাগ 

ক”রে [08] 38190৪-এ নিতে হয় । কাজেই বলা যায় যে» 9] 139187009- 

হচ্ছে গোটা লেজারেরই ৪1109 বা সংক্ষিপ্রসার | কাজেই, /১0৫000$- 

গুলিতে সব হিসাব লেখ! শেষ ক'রে আমর] বছরের শেষ দিনে যদি একটি 
[58] 79187309 করে মিলিয়ে নেই, তবে আমাদের ছুটে। প্রধান কাজ 

একসঙ্গে হয়ে বায় 

], লেজার 4১০০০৪:০৮-গলির গাণিতিক নির্ভ'লতা গীরীক্ষা করা হয | 

2. বছরের শেষ দিন পর্যস্ত সমস্ত লেজারের একটি 9920079 

করা হয়। 

আচ্ছা, এবারে আর কিছু করার আগে, এসো আমর] একটু ভেবে 

দেখি যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা হিসাব লিখছি, বছরের শেষে এগ] 
73818069 করা পর্যস্ত, তার কতট1 অংশ সফল হয়েছে, আর কতটা বাকশী। 

(1) 08৪9]-বইতে আমরা নগদ টাকার পুরে! হিসাব রেখেছি, কবে 

কত টাকা আমাদের হাতে ছিল, বছরের শেষেই বা কত টাক" হাতে 
বইল, তা-ও 181%009 করে জানতে পেরেছি । 

(9) 7060৮০78” [,99857-4» যাদের কাছে ধারে মাল বিক্রয় করেছি, 

প্রত্যেকের পুরে! হিসাব রেখেছি । কবে কাকে কত টাকার জিনিস বিক্রয় 
করেছি এবং কবে কাঁর কাঁছ থেকে কত টাক। পেয়েছি ইত্যাদি, সবই যাঁর 
যার £6০৪৮-এ লিখেছি এবং বছরের.শেষের"দিনে কার কাছে আর কত 

টীক। পাওনা থাকল, সব 4০০০০০৪-গুলি 015009 ক”রে তা-ও জেনেছি । 
(3) সেইরূপ, 0268180757 4988০-এ যাদের কাছ থেকে ধারে মাল 

কিনেছি, তাদের হিসাব রেখেছি, তাঁদের মধ্যে কার কাছ থেকে কখন 

, ক্ষত টাকার জিনিস কিনেছি, কাকে কখন কত টাক1 দিয়েছি ইত্যাদি, 
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সবই যথাযথ লিখেছি এবং বছরের শেষ তারিখে তাদের কার কাঁছে 
আমাদের আর কত টাকা দেনা রইল, তা-ও সব 49০০0608109 

ক'রে জানতে পেরেছি । 

কাজেই, আমরা বুঝতে পারছি যে, হিসাব লেখার উদ্দেশ্য আমাদের 
'অনেকাংশ্রে সফল হয়েছে । কিন্ত তা” হলেও আবে। ছু,একটি প্রধান খবর 

'আমার্দের এখনো জানতে বাকী আছে। প্রধান প্রশ্ন ছুটি এই- 

প্রথম প্রশ্মঃ যে বছর শেব হোল, সেই বছর ব্যবসাতে আমাদের কত 

টাকা লাভ বা লোকসান হল এবং কীভাবে সেই লাভ বা লোকসান হল । 

দ্বিতীয় প্রন্ম ঃ বছরের শেষ দিনে ব্যবসায়ের আধিক অবস্থা কিরূপ 

দাঁড়াল ? অর্থাৎ, ব্যবসায়ের দ্রেনাগুলি কী,/সম্পত্তিগুলি কী এবং ব্যবসায়ের 
মূলধনই বা কত দাঙাল |. 

কিন্তু এই ছুটি প্রধান প্রশ্নের কোনটির উত্তরই আমরা লেজারে রক্ষিত 

কোন একটি বিশেষ 4১০০০৪৮ থেকে পাবো না। লেজারের কতগুলি 

&০০০:৮-এর সাহাযো আমর] প্রথম প্রশ্নের, এবং বাকী সব :০০০৪৮-এর 

সাহায্যে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানতে হবে । কারণ, তোমরা 

একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে যে, লেজার 4&০০০৪০৪-গুলিকে আমরা! 

7978002, &000006১ 921 99000 ও 000178] £১6০0806--এই তিন 

ভাঁগে ভাগ না ক'রে (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ), অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে 
পারি। যাবতীয় লেজার ১০০০০০৮-গুলিকে আমরা মূলত: এই ছুই ভাগে 
ভাগ করতে পারি । যথা 

প্রথম ভাগ: আয়-বায় জাতীয় হিসাব ( 96৮9009 169108 বা 

[010300) 40909001065 )১ যেমন, 00:0178399 0/0১ 99193 8৪,/0১ 989৪ ৪/০, 

318730৭8105 1১০36%89 &0৭ 93606190975 6/0, 7৮906 17858019 8/0১5 9106 

1১909152018 95/0, [0695300৮019 2,/0১ [09936 00909158018 ৪/০ 

ইত্যাদি । 

এই &০০০০-গুলির সাহাষো আমর। বাকী প্রশ্ন ছু'টির মধ্যে প্রথমাটর 

উত্তর পাবো । 



৮৬ বাংলায় বুক-কিপিং 

দ্বিতীয় ভাগ £ সম্পত্তি ও দায় জাতীয় হিসাব (8690906৪ 01 488965 

800. 11931116199 )১ যেমন, 17900 8৪77 73011910589 9%/0১ 1721906৪900 

7/6,0101097 8/0১ ঘ001609 020. দা16059 8/0১ 08810 8/0১ 10800 

91592 ৪/0১ 11087 1790:00. 88/05 057016%] ৪10১ 19980128+ 8600:8, 

0:60160852 8090079 ইত্যাদি । (70৪৮৮০:৪-দের ৫১০৮ সম্পর্তি- 

জাতীয়, কারণ, এদের &০০০৪7৮-এ যে 191%099 থাকে, তার মানে হোল ্ 

ঁ পরিমাণ টাকা আমাদের প্রাপ্য । সেই কারণেই 0:9818০75-দের 

09০0০৮-গুলি দায় জাতীয়, কারণ এসব 499০50৮-এর 1)919209 

আমাদের দেনা । সোজা কথায়, [১6:8078] 4০০০৮-গুলিতে 19216 

10919,179 হলেই সেগুলি সম্পত্ির পর্যায়ে এবং 0:9918 10818,009 হলেই 

সেগুলি দায়ের পর্ধায়ে পড়বে | সুতরাং, যাবতীয় 75১9০মথ], এবং 7০৪] 
/১০0000৮-গুলিকে আমর। এই দ্বিতীয় ভাগে, অর্থাৎ, সম্পত্তি ও দ্ায়জাতীয় 

হিসাব বসলে গণ্য করতে পারি )। 
... এই &9০০9:-গুলির সাহায্যে আমর! বাকণী প্রশ্ন ছু'টির মধ্যে দ্বিতীয় 

প্রশ্নটির উত্তর পাবো । 
কাজেই, আমাদের সব শেষের প্রশ্ন দু'টির উত্তর পাবার জন্য আমরা 

লেজার 000010৮-গুলির 90200] অর্থীৎ 18] 81879 নিয়েই বসতে 

পারি। এই [1718] 028197)09 থেকেই আয়-ব্যয় জাতীয় হিসাঁবগুলি' 

(06%67009 17000208 এবং 77956009 ]7%610016515 বা এক কথায় 

20177170891] 40০০01৮-গুলি ) বেছে নিয়ে তৈরি হবে আমাঞ্ছের লাঁভ- 

লোকসানের হিসাব বা 7:6597009 86০092৮ এবং আমরা ব্যবসায়ে 

কত লাভবা লোকসান হোল ত'” জানতে পারব; এবং সেই লাভ বা 

লোকসান নিয়ে এবং [318] ] 818106-এ আর যেসব ৫০007 ( সম্পত্তি 

বা দায় জাতীয় হিসাবগুলি) বাকি থাকবে সেই সব 4৫০০০৮-এর 
চ৪197006-গুলি নিয়ে তেরি হবে আমাদের 7819095 ৪1:6৮ এবং আমরা 
জানতে পারব, বছরের শেষ দিনটিতে আমাদের ব্যবসায়ের সঠিক 
আধিক অবস্থা । 
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একটি কাল্পনিক [18] 738170০-এর 469০05৮-গুলি উল্লিখিত ভাবে 

সাজিয়ে ব্যাপারটি ভোমাদের আরে! ভাল করে বোঝাবার চেষ্টা 
করছি । 

ৃ 091 1351947050৭ 6৫ 9151. 7090. 19-_ 

] 
| 

708৮১ %180098 ৰ 07991 09187)99৪ 

চেয়ার: রর 25: 
10:0102598  19,000 ণ 
৪2৪৪ 2,000 99168 21,900 ব্যয় 1 8222০5৭2000. 18,000 | আয় । 5135 22,000 
7৯906 & 65508 1000 1৪০৫, 100 

0590. 2,000 
1)০90০1 5,000 ৃ 0299609:৪8 9,000 

সম্পত্তি [71010016079 2,000 90,000 দায় 26,000 
11801017091 20,000 . 00168] 94,009 

। 

48.000 48000 

ছ৬ তার 80000 81 

707 676 6 97262 9156. 7080. 19-- 

[07008895 12,000 
৬৬ 529৪ 2.000 এ 

বায় | নিও] 5 3,000 18,000 | আয় [৯৮৯ | 29,000 
98198 91,900 

19106 € 6৪৪ 1,000 ঢ৮৪০৫, 1090 

লাত 4000 
29 000 92,000 

65/৮7/৯075 ০1777 

03 66 319 1920. 10-- 

1৮৪. ৪. 
076016071৪8 9,000 08৯৪1 2,000 

8১৩৫, 5,000 
0৪915] 124,000) 1 30,000 | সম্পত্তি মন্া1৮5 31000 1 90,00০ 
+121027ি৮121000 | 81801010915 20,000 

দায় 

80.000 90,000. 



টি ূ বাংলায় বুক-কিপিং 

দষ্টব্য ঃ [ সম্পত্তি জাতীয় £০০০০7৮-গুলি যদিও সব 29১16 10818099 

এবং বুককিপিং-এর সাধারণ নিয়মানুসারে 916 081%০০৪-গুলি সবত্র বাম 

দিকে বসে, কিন্ত 7081869 97:69% বা উদ্ব স্তপত্রে, এ নিয়মের ব্যতিক্রম কর! 

হয়, অর্থাৎ, 7819769 31798$-এ 4996-গুলি ডান দিকে ও [১1]165-গুলি 

বাম দিকে বসানো হয়। এই নিয়মের কোন যুক্তি নেই,*্তত্বে বব ।" ০ 

এইরূপ করা হচ্ছে বলে, আজও তাঁই চলছে । 4১:09:19% 5596970-এ 

কিস্তু 8৪9৪ বাম দিকে ও 71701116198 ভান দিকেই লেখা হয় ]। 

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 119] 1391909০-এর 1১918০৪-গুলিই 

ছু'ভাগে বসানো হচ্ছে । আয়-ব্যয় জাতীয় /১০০০০:০৮-এর ৪18০০-গুলি 

1১6591019 40000.0৮-এ বসানো হচ্ছে এবং এই নূতন ১০০০৪০-এর উদ্ধত 

বা 0%78,7৫-কেই' বলা হচ্ছে 08:02 বা 1099 (170218,008 ০7991 হলে লাভ 

বা 0:০9 এবং ৮৪1%০০০ 0০1৮ হলে লোকসান বা 1999 )। এই 02০96 

( বা 1০৪9 ) মূলধন বা 0%018%] 4০০০00৮-এর সাথে যোগ (বা বিয়োগ ) 

হয়। অর্থাৎ, লাভ হলে মূলধন বাড়ে এবং লোকসান হলে কমে । 

তারপরে, মূলধন এভাবে বাড়িয়ে বা কমিয়ে 1:59] 7351909৪-এর অন্যান্য 

দায় জাতীয় £১০০০০৮-গুলির সাথে, 981%099 909৪৮-এর একদিকে 

(বামদ্িক বা 17870111698 5109-এ ) এবং নুশণ৪] 739190০৪-এর সম্পত্তি 

আতীয় £০০০৪০৮গুলিকে অপর দিকে (ডান দিক বা 9396৪ ৪19৩-এ ) 

বসানে! হয় । স্বতরাং, 115] 219096-এ 8616 1১91০০-গুলির সমষ্টি ও 

07611 0218706-গুলির সমষ্টি সর্বদাই সমান থাকে বলে, 432187)99 

96৪৮-এও সর্বদা মোট সম্পত্তি, (মূলধন সহ) মোট দায়ের সমান হতে 

বাধ্য | এইজন্য 8517০ 51,০০৫কে দ্বিতীয় রেওয়া মিল বা 9৫০০৫ 

শ119] 739151)05 বলা যার । 

জিনিসটি যদি পরিক্ষীরভাবে না বুঝে থাঁকো1, তবে একটি সমীকরণের 
সাহায্যে বোঝা যাকৃ। উপরে যে 1181 891০9টি দেখানো হয়েছেঃ সেটি 

লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে, আমরা নিক্কলিখিত সমীকরণটি লিখতে 

১০ 
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বায় সম্পত্তি আয়+দায় 

অথবা, সম্পত্তি (আয়-ব্যয় )+দায় 

স্গতরীাং, "আমরা যদ্দি দায়ের সহিত লাভ যোগ করি, তবে সর্বদাই 
তাহা মোট সম্পত্তির সমান হবে । 

[আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হলে, সমীকরণটির দ্বিতীয় ধাপ এইরূপে 

লেখ যায়, 

সম্পত্তি-্দায়-(ব্যয়- আয়) 

ল (ভলোৌকসানের হিসাব বা 29৬৪০০৪ 4১990017৮-এ আমরা ( আয় 

ব্যয়), অথবা, (বায় - আর), এই কাজটি করি, এবং তাঁর ফলে পাই লাভ 

বালোকসাঁন। এই লাভ বা লোকসান 715299 :৩০৮-এ মূলধন বা 

081216%1 ৪/০-এর সাথে (মূলধন মালিকের কাছে ব্যবসায়ের দায়) যোগ 

বাঁ বিয়োগ ক'রে, অচ্ঠান্ত দায়ের সাথে 1,91116199 8109-এ দেখানো হয় 
এবং 'অন্তদিকে সম্পত্তিগুলি রাখা হয়। জতরাং, 1012] 921879০৪-এর 

মত 13819,009 91)99-এও উভয়দিকের যোগফল সমান হয় । 

9 1৯7৭096 ১ হাহা 

1/1 81377171795 911975 9১715 91797 

০4721741517 5589 মাতা 
৪ ঢ বৈ) 08 

4957 175 
্ 

885250154881655587158 8, 

13৪৪ হলো 0501৮911709 এব স্থলে 0901681-- 10998 হবে 



রি বাংলায় বুক- 

[60186 ৬ 

1. গা] 13818006 18 09 ৪000061 ০1 609 [/906911---92018110, 

2, 47381810399 917999 1৪ 6139: 9900100. [19] 8151009? ছটা 

6018 ৪6868008108 18115. 

9. 75100 006 6109 16591006 169008 (]0101708] &99200650 [00 

809 10110 106 :-(৪) 1850018 ৪/09 1; (৮) [89106 ৪/0 ; 9). 10170178888 

&/9 1; (9) না001609 8/9; (9) 98৮610081 8/0 * (0 8055 ৪/০ ; 

(৫) ৪25৪ ৪/০ ; (8) 13201 9/0; (1) [া725911106 1700970855 &/0 ; 

(3) 1080 ৪/০7; (0 080168] 8/0; (1) 40587:8196076706 &/0 ; 

(09) [0069:68৪ ৪,/০, 

4. 11181 85918150695 2 ১13% 1060. 719- 

1 ॥ 

| 7৪৮1 0০916 
: ৪. 15. 
] 

ৰ 
[70701008893 টু রা 5,000 

- (08101585100 ৯810 ৪ | রঃ মি 100 
ভা ৪9৪ রর 2 15000 
35198 ৫ রঃ ৰ 10,000 
9818198 2 ৪28 1,900 ূ 
1)1800000 6 রঃ ১০০) 306 
0881 তি রর 100 ূ 
73৯08 ক 2. 6,000 ূ 
10606০02৪ ৪ ৮ ১4090 
079011078 রি রী | 1,800 
া017016019 তি রঃ 29.000 
[91৯06 8100. 11901117675 ্র রা 6 00০0 
10 %20. 0301101069 | 19,090 
0890168] ০০০০ রি ৯24,000 

নৈ, ! 35,800 95,300 

01700 076 10818098০01 616 ট0101109%] 00001088 17) 60৪ 9০59 

[161 138151008, 11 609 10918%099 18 01016, 081] 16 07096 ১ 11 609 

0818099 1৪ 09116) 081] 16 109. 400 0:086 017 060906 1088 17010 

60৪ 09%0168%1] 40000106 800 07909: 6105 98001007119] 73918006 

8200 081] 16 13819006 810666, 77100 60৪ 606৪1] 01 609 73818006 

319998. 

. শ শ্রঠিও, 01066 98. 8,000; [0881 ০1 738187009 91:8€৮ 13. 28,0০0 ] 



নগুহম জপ্যাজ 

18010620109 8০ 14993 4৯০০০৪% 

৪00. 

138187)56 ৯196€6 

জর -বিক্রয় হিসাব ও ও লাভ-্ষতির হিসাব 
এবং 

উদ ন্তপতর 
সাধারণ আলোচনায় [ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে [ৃঘ৪91 138187509. 

থেকে আয়-ব্যয় জাতীয় হিসাবগুলি (বি ০02108] 409001065 বা 1৯৪৮9009 

69702) নিয়ে তৈরী হবে লাঁভ-লোকসানের হিসাব বা 2659009 8000070, 

কিন্তু সাধ্পরণতঃ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলৌতে লাভ বা লোকসান একবারে 

বার না ক'রে, ছুইটি শ্বতন্ব পর্ধায়ে বার কব! হয়। প্রথম পর্যায়ের নাম 
ূ শু90106 £৯০০০এ1। বা ক্রয়-বিক্রয় হিসাব এব$ এই &000012% 

থেকে “পাওয়া যায় 07:098 7:05 বা 0098 [08৪ (মোট লাভ বা মোট 

(লাঁকসান ), এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম 70:0156 ৪8. [055 4৯০০০19 

বা লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং এই 4১০০০৪০ থেকে পাওয়া যায় 

[১:০8 বা ৩৮ 1,09৪ (নিট লাভ বা নিট লোকসান )। 

স্কতরাং, 10] 173819009-এ যে আয়-ব্যয় জাতীয় £১০০০০৪-গুলি 

থাঁকবে, তাদেরও ছুই ভাগ করতে হবে । ব্যয়গুলির মধ্যে যেগুলি পণ্য দ্রব্য 
ক্ষয় কথার এবং তৈরী করার বায়, সেইগুলি [17801054900 10৮-এ১ এবং 

বাকী ব্যয়গুলি 70:0?6 &07 17058 400087-এ নেওয়। হয় । আর, আয়- 

গুলির মধ্যে কেবলমাত্র পণ্য বিক্রয়ের আয় ৪0108 4১০০০/৭6-এ, এবং 
বাকী আয়গুলি 7:০6 8200. [5083 &0০0806-এ নেওয়া হয়। 

[80156 4০০০০: বা ক্রয়-বিক্রয় হিসাব 

[80106 £১০০০৪০€এর উদ্দেশ হল 02039 79:0£1 ব। 

35999 1,০৪৪ (মোট লাভ বা মোট লোকসান) বার করা । এক 



৯২ বাংলায় বুক-কিপিং 

দামে জিনিস কিনে বাঁ তৈরি করে, আর এক দাঁমে বিক্রয় করায় যে 

লাভ বা লোকসান হয়,তাকেই বলা হয় শোট লাভ বা মোট 
লোকসান । জিনিস কেনার সময়ে যে সব আনুষঙ্গিক খরচ হয়, যেমন, 

জাহ্টজ ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, কুলি ভাড়।, ইত্যাদি, সে সব খরচও ক্রয়মূলেযর 
সহিত ধরতে হবে । আবার, জিনিস তৈরি করতে অর্ণমক্ষদের মজ্ঞার, 

100129 চালানোর খরচ-_যেমন, কয়লা, গ্যাস বা বিদ্যুৎ খরচ প্রভাতি, 

জিনিস তৈরি করার খরচ বলে ধরতে হবে । 

স্কতরাং, এক বছরের 97998 72:০9 (বা 15088) বার করতে আমাদের 

ছুটি জিনিস চাই__ 
(1) *এ বছর মোট কত দামে আমরা জিনিস বিক্রয় করেছি। এ, 

খবরটি আর! অনায়াসেই ১৪1০5 4০০০৫ থেকে পেন্তে পারি 
(8) প্র বছর আমরা মোট যত জিনিস বিক্রয় করেছি, ঠিক এ 

জিনিসগুলির 0:০5 7:8০, অর্থাৎ, এ জিনিসগুলির ক্রয়মূল্য বা উত্পাদন 
মূল্য । এই খবরটি কিন্ত আমরা কোন একটিমাত্র £০০০৪০৮ থেকে পাই 
না, বা কতকগুলি £০০০৪০৮-থেকেও সোজান্থজি পাই না । এর জন্য 
আমাদের একটুখানি কৌশল অবলম্বন করতে হয়। 

নিম্নের ছুটি পরল উদাহরণ থেকে জিনিসটি বোঝার চেষ্টা করা যাক 

গ্রথম উদাহরণ £ মনে কর, 1960 সালে আমাদের সর্বসমেত মোট 

তিনটি লেন-দেন হয়েছে 

() 20,50০ টাকা মূলধন নিয়ে আনর! ব্যবসায় আরম্ভ করেছি, 
($) প্রতিটি 200 টাকা দরে 100টি রেডিও সেট কিনেছি, 

(3) প্রতিটি 00 টাক] দরে 90টি রেডিও সেট বিক্রয় করেছি। 

তাহণ্লে 1958 সালে আমাদের 91999 70956 কত হয়েছে? 

গণিতের সাহায্যে তো তোমর! এক মিনিটেই উত্তর বার করে দেবে 
90টি রেডিও সেটের বিক্রয়মূল্য - 9০ ৮ ৪০০-৪?,000 টীকা? 

বিয়োগ, 90টি + »  ক্রয়মূল্য * 9০0 ৮৪০০ * 18,000 টাকা 

03709812206 স্. 9,000 টাকা 
৯ ৯ শী পপ পি শিপ সী ি্সিশীসি পসসপল 



চূড়ান্ত হিসাঁব ৯৩ 

কিন্ত “বুককিপিং”-এর 4১০০০৪:৫ মারফণ্ড কী করে করবে? 

তিনটি লেন-দেনের অন্য [।9889৮ &০০০০৮-গুলি তে! এইরূপ হবে 

707, 08170169]1 ৯০০০ ০০৮ 07. 107. (08918 4৯0০00186 07. 

ক বে 19, চট, »৪, 

00 08016] 95 705:0109588 
35 0882 20,500 20,500 20,000 

্ ?? 08197009 
$॥ 9198 97,000 ০10 927,500 

47,509 41,500 

[0 ১9177109 
9/৭০ 27,500 

১7, 70:01789,568 /১/০ 07, 107. ০৪12৪ /৯১/০ 07. 
৬ 

প্রা ধরি নি ৭ উর ইক 8. 

[০ 085), 20,009 [3য় 088৮ 27,000 

[118] 732180০9 করলে এইরূপ হবে__ 

2] 73818100605 6: 9156 7)890. 1960 

1 

70901 0০81 
নি, £৪. 

0৯018] ৪/9 রর ৫ 20,500 
085 2/0 দু (4 27.500 
[১00115508 210 টা ই, 20,000 
91184 ৮৮1০ 2 ৮৮৭... 15000.. 

47,200 475,900 

এবারে উপরের [না] 138151169 থেকে [772,010 00010 তৈরি 

ক”রে 3993 77০86 বার করবো কী ক'রে? ৪818 £০০০০০৮ থেকে 90টি 

রেডিও সেটের বিক্রয়-মূল্য পাচ্ছি, কিন্তু [১00102815 2০০806 থেকে পাচ্ছি 

100টি রেডিও সেটের ক্রয়-মূল্য । স্ুতরীং, 707011%999 860007৮-এর 
)১812)08 থেকে 10টি রেডিও সেটের ক্রয়-মূল্য বাদ দিতে হবে । কিন্তু এই 



১৪ বাংলায় বুক-কিপিং 

0টি রেডিও সেট যা এ বছর বিক্রর হয়নি, তার ক্রয়-মূল্য কোন 4০০০5:০৮- 

এই আমরা পাচ্ছি না? সেইজন্য নিয়ম হচ্ছে, বছরের শেষে যে অবিক্রীত 
মাল থাকবে, আলাদা! ক”রে তার ক্রয় বা উত্পাদন মূল্য (99৪86 70109) 
নর্ণয়করে 1]718,01706 409000106-এর 9191 ৪19৪-এ মোট 2 থেকে 

বাদ দিতে হবে অথবা 1180106 £0০0০0006-এ ০2:9916 করঠ্তে “হবে 1 তা? 

ছলেই আমরা ঠিক (০০::5০6) ৫708৪ 2৮০৮ পেয়ে যাবো । বছরের শৈ যে 

যু অবিক্রীত মাল থাকে, তাকে 0195118 ১৫০০ বলে। এখানে," 

531091708 96০9] 10টি ৪910 996 এবং 0105108 96০০-এর ক্রয়-মূল্য 

10১ 9০০ - %,000 টাকা । স্থতরাঁং, আমাদের 129108. &09০000% 

এইরূপ হজ্তব__ 

শছং])]ািতরে 200001৭7 

177. 70? 076 267 97508097150 4)60. 7960 07. 

| 1১২. ৰ | 18. 

1০1117005395 8,/০ 20,000 ূ 35 5819৪ 2/৫ ূ 27,000 
77833 01০9৪1596০০ | % 000... র 
0০8 ০1 707৫3 5০1৫ 18,009 । 

১9 0%১1857)09 32988 া 
7১০56 01৫ |__9.000._. | | চর 

৮ ১7,000) | 21,000 
| 31088 72০6 010 5. 9000 

অথবা, ঙ 

14৯7] 0 80000 7 

7, 0৮676 11677675080 79131 2066. 71960 077. 

ূ চন, ও [৪, 

1০ 72320108808 2/০ 20,000 3য 99198 910 ূ 279000 
॥ চ951%7009 31988 ূ এ | 

০2০56 01৫ 9,000 $) 01981756 96০০8 রি 

29:000 290০ রর নি ০0 ৪ 
135 3088১1০8617 [নে, 9.0 160) 



চূড়াস্ত হিসাব ৯৫ 

দ্বিতীয় উদাহরণ £ এবারে মনে কর, 1961 সালেও আমরা আমাদের 
'রেডিওর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছি । গত বছরের অবিক্রীত (0301) 30টি 
রেডিও সেট তো! ছিলই ; গত বছরের (019517£ 9৮০০] এবছরে 

01617176 5৮০০] হুল । এ বছর মনে কর আরও 195টি রেডিও সেট 

পূর্বের দান্ধমই কিনলাম । মনে কর, এবছর আমরা 130টি সেট আগের মত 
300 টাকা করেই বিক্রয় করলাম। অর্থাৎ, এ বছরের শেষে ঠটি সেট 
জামাদেরহাতে রইল । 

অর্থাৎ, মনে কর আমাদের ব্যবসায়ের ৪1শে ডিসেম্বর, 1961 

তারিখের 19] 73918009 নিয়রূপ-_ 

74, 81405, 

48 0৮ 9131. 7960. 1961 

70816 07581 

28. ১৪. 

00910175 96০০৮ ৪1৩ 2,009 
0৮018] ৪০ 29১£00 
008৪915 ০/০ 41,500 
[0190589৪ ০ 
38198 &/০ 

91শে ডিসেম্বর 196] তারিখের 0108108 9৮০০৮-এর ক্রয়-মূল্য ৯ 

2০০. 1,600 টাঁকাঁ। এবারে 0:955 6:০8 কত হবে? 

গাণিতিক নিয়মে এবারেও তোমরা অনায়াসেই ৫7:935 7১:০56 বার 

করে ফেলবে-__- 

190টি রেডিও সেটের বিক্রয়-মূল্য » 130 ৮ 800 - 89,000 টাকা । 
বাষাগগ 190টি -. -  ক্রয়-মূল্য » 190 ১৫০০ 2,000 টীকা।। 

7099 72709 চর 03 ১000 টাক।। 

শপাশি শিপ শপ 



৯৬ বাংলায় বুক-কিপিং 

বুক কিপিং-এর পদ্ধতিতে এবারেও 01951: 56০০1-এর ক্রয়-মূল্য 
দেওয়া থাকলে, [081 381800৪ দেখে আমরী 180108 £0০০0027৮ করতে 

পারি । এবারে 75010 ০০০০৮ হবে নিম্নরূপ-_- 

শা] তরে 200০0 07: 

197, 700? 2769 290? 67,062 915৮. 1)80. 1967 

| চৈ, ১৪, 

| 
। 

লা 009201706 86০০: 91০ ূ 2,909 চস 98198 ৯%/০ | 99,000 
৪1209108888 ৪০ | _ 95 000... 

| 27,000 | 
74698 9198108 960০ 1... 1:000 ূ 
004 ০7 00০৫3 3০12. | 46:0999 

০ 0218006 97988 7:০96 
9/0 ]. 318,000 টা 

| 90,000 99.000... 
ক ৫০৪৪ 127076 010 178৪. 19,000 

অথব!, 

২410] ০ 80000 

107. 10? 012 11607 97,760. .97151. 1090. 71967 ০?. 

১৪. ১৪, 

লা৩ 09091010£ ৪6০০ ৯1০ 2,000 839 98169 1০ ৪9,090 
৭. [১010105898 ৪/০ 25000 »» 010910596০৮ &10 1,000 
2 08187008 93:08৪ 

121056 01৫. 19,000 ফিরিয়া 

40.000... 40 000 
13 োণলল 1১67 1010 18,000 

€1051108 ০০০],-এর মুল্য নির্ধারণ 

ক্থতরাঁং, তোমর] বুঝতে পারছ যে বছবের শেষে যদি কোন অবিক্রীত 

পণ্য থাকে, তবে তার মূল্য পৃথক ভাবে নির্ধারণ করতে হবে, নয়তো 
[80108 4১০90006 তৈরি কর। যাবে না, 4:098 72:০ঠ%৮৩ পাওয়া! যাবে 

ন।। বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠীনে এই 0198108 ৭৮০০৮-এর মূল্য নির্ধারণ 

একটি বৃহৎ ব্যাপার । কারণ, কত বিভিন্ন প্রকারের জিনিস নিয়ে হয়তো 

কারবার, দারা বছরে বিভিন্ন সময়ে হয়তে| কত বিভিন্ন দামে এক একটি 



07,031) ৪৭:০০দ্-এর মূল্য পরীক্ষ! ৯৪ 

জিনিস বারে বাঁরে কেনা হয়েছে, বছরের শেষে তাঁর হদিস পাওয়াই ভার। 

কিন্তু কাঁজটি যত কঠিনই হৌক, এটি অবশ্তই করণীয় এবং যতদূর সম্ভৰ 
নিল ভাবেই 01০917৩ 9৮০০৮-এর মূল্য নির্ধারণ করতে হবে । কারণ, 

01099195 96০০-এর মূল্য তুল হলে, (959 :০96-ও সেই পরিমাণে ভ্ল 

হবে । 01৩9109' 96০০]-এর মুল্য বেশী ধরা হলে, 9098 ৮:০৪-ও বেশী 

হবে, আবার কম করে ধরলে, 0799৪ 7210976-ও কম হবে। 

তবে, 019918 9০০॥-এর মূল্য নির্ধারণে সর্বদী যে ০০9৮ 11০6-ই' ধরা 

হয়, তা' নয় । 115709% 1০9 ( অর্থাৎ বছরের শেষে এ জিনিসের বাজার 

দ্র ) যদ্দি ০০3 1১3০0 অপেক্ষা কম হয়, তবে সেই কম দর (অর্থাৎ 009৮05 

1)10০9 )-ই ধর] হয়। এইভাবে, 01099106 9০০]:-এর মুল্য 0090 [07106 

অপেক্ষা কম ধরলে, 32095 ৮5০৮-ও একটু কম ধরা হয় বটে, কিন্ত 
বিচক্ষণ ব্যবলায়ীরা তা-ই পছন্দ করেন । আগামী বছরের সম্ভাব্য ক্ষতি, 
তারা এ বছরের ক্ষতি বলেই ধরে নেন এবং সেই অনুযায়ী এ বছরের 
লাভ কম করে দেখান। 

(3195198 56০০%৮-এর মুল্য ঠিক ধর! হইল কিনা বুঝিবার উপায় 
জিনিসের ক্রয়-মূল্য এবং বিক্রয়-মূল্য যদি অপরিবতিত থাকে, তবে 

:955 72৮০?৮-এর শতকরা হারও (ক্রয়-মূল্য অথব1 বিক্রয়-মূল্যের ভপৰু ) 

নিশ্চয় অপরিবতিত থাকবে । সুতরাং, আমরা যদি পর পর ছুই বৎসরের 
( পর পর ছুই বৎসরের মুলোর তারতম্য কম হওয়াই স্বাভাবিক )১ 07098 
7০৮-এর হার নির্ণয় করে দেখি যে, ছুইটি হারের তারতম্য এত অধিক যে 
ক্রয়-মূল্য 'ব1 বিক্রয়-মূল্যের সামান্ত পরিবর্তন উহার যথেষ্ট কারণ হতে পারে 
না, তবে বোঝা! যাবে, 01০১85& 9৮০০৮-এর মূল্য ভূল নিরূপিত হওয়াই 
উহার সম্ভাব্য কারণ । আগের বছৰের মূল্য-নিরূপণ যদি ঠিক হয়, তবে 
এ বছরের যুল্য নিধারণ তুল হয়েছে বুঝতে হবে । 

[ আমাদের উদ্াহব্ণে 1960 সালে বিক্রয়ের উপর 02088 ০%৮-এর 
9১000 18,000 
ই 9 ১৫ হার 87,000 * 1০০* »ু88$% এবং 2961 সালে 89:99 * 209 

শ 83১%০ ] 



৯৮ বাংলায় বুক-কিপিং 

90071 47৬ 

18108 :8০0০9০0126 সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে এই-_ 

1, শু 0106 4০০০1)6-7759106 4০০০০: বা ক্রয়-বিক্রয় হিসাৰ 

লাভ-লোকসানের হিসাবের প্রথম পর্যায় । এই 49০০৪:৮-এর উদ্দেশ্ট 

হোল, বাবসায়ের 0059 72০9৮ (বা! 1099৪) বার করা 1 জিনিস কেন! 

বা তৈরী করার খরচ এই 4০০০৪৮-এ 8671 করা হুর এবং সেই সব 

জিনিস থেকে যে আয় হয়, তা 0:601$ করা হয় । 

2, 0931953 19:018€ (বা! [055 )- জিনিস যে দামে বিক্রয় হোল, 

তা” থেকে এ জিনিসের ক্রয়-মূল্য বা উৎপাদন-মূলয (০০৪৮ 7০০) বাছ 
দিল্হবে 91085 2:026 বা! মোট লাভ । বিক্রয়-মূল্য অপেক্ষা গায় 

বেশী হলে হবে 35০99 [,089 বা মোট লোকসান । . 

৪. +01954 5$০০৮--বছরের শেষে যে অবিক্রীত পণ্যপস্তার হানে 

খাকে,» তাকে 0198128 96০০৮ বা অন্ত্যসম্ভার বলে । 0195108 96০০৮-এব 

জ্রয়-সুন্য (০০৪ 01০9 ) কোঁন 4০০০52:8 থেকে স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া 

বায় ন1। তাই বছরের শেষে যে [1] 81809 করা হয়, তাতে 019512€ 
৪৮০০৮ থাকে না। বছরের শেষে আলাদ! তালিকা (98০০ 91896) 

প্রস্তুত করে বিভিন্ন জিনিসের জন্য উপযুক্ত দাম ধরে নিয়ে এই মূল্য নির্ধারশ 
করা হয় । 01051089০০৮ 77901084০০০ ০0৮-এ ০7991 করা য় অথবা 

8৪28 ৪16৪-এ মোট খরচ থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়। 73৪18০9 

97১9৮-এ 0108128 8০০৮ সম্পত্তি বলে দেখাতে হয় । পরের বছর এটাই 

কবে 00671708 £6০০% বা প্রারস্তিক সম্ভার | | 
4, :0108111£ 5৫০০৮-এর মূল্য নির্ধারণ _এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 

ব্যাপার ॥ 019818 ৪$০০৮-এর মুল্য নির্ধারণের সাধারণ নিয়ম, “০০0৪$ 

00109 ০৪ 70810096 07009 10100655719 6155 106৮ (অর্থাৎ “০০৪ ০: 

10791009196 0006৮ ), অর্থাৎ ক্রয় (বা উত্পাদন মুল্য ) এবং বাজার দর 

-_এই ছুইটির মধ্যে যেটি কম সেটিই নিতে হবে । 0198708 9০০৮-এর 
মূলা বাড়িয়ে বা কমিয়ে 0::089 1১:০9 বাড়ান বা কমান যায়। বাজার 



৪01614805 ৯৯ 

দ্র ০০৪৮ 701০6 অপেক্ষা বেশী হলেও ত1' ধরা উচিত নয়। কারণ, 

বেশী দামে জিনিস সত্যি সত্যি বিক্রয় না হওয়া পর্যস্ত সে 0:০2 ধরা 

উচিত নয়। কিস্তবাজার দর ০০৪৪ 00০৩ অপেক্ষা কম হলে, বাজার 

দরই ধরা উচিত, কারণ, সম্ভাবা ক্ষতির জন্ত আগে থেকে সাবধান 
হওয়া ভাল । 

৮. 02512896০০৮ পূর্ববর্তা বছরে যা 010810% 36০৫৮ বা 

অভস্ত্যসম্ভার, বর্তমান বছরে তা-ই 02910 96০০ বা প্রারস্তিক সম্ভার 

পূর্ববর্তী বছরের 7০18069 9%.9০$-এ 0103106 ৪6০৩ একটি সম্পত্তি বলে 
দেখান হয় বলে, বর্তমান বছরে 1:9789-এ “07901708 96০০৮ বলে 

$900:00 খুলতে হয় এবং সারা বছর সেই 69০000৮-এ আর কোর্ট 097১) 

বা ০:৪০1৪ হ্র না। স্ৃতরাং, বছরের শেষে যে 10191 39197099 করা হয়, 

তাতে “07090108 96০০৮ ৪৮/০৮-এর 96016 7)%157009 দেখান হয় । এটি 

[780708 4০০০০০৮-এ 99০:6 করা হয়। 

6. স্থুতরাং, বছরের শেষে যে শ29]9818006 পাই, শাতে 

"009101778 9৮০০৮ &/০”-এর 089150০9 থাঁকে, কিন্ত 0108789৮০০৮ থাকে 

না। 0199108 9৮০০৮-এর মূল্য আলাদ! ভাবে বার করে নিতে হয়। 
[171901065 40০০006-এ 00910100960০0 09016 হয় এবং 01991706 96০০1: 

0:8016 হয়। 

7. পণ্যদ্বব্য ক্রয় করার পরে, ক্রীত পণা দোকানে বা গুদামে নিষে 

আসার জন্য যদি রেলভাড়া, জাহাজভাঁড়া, কুলিভাড়1, ট্রাকভাড়া, 

আমদানীশুক্ক ইত্যাদি খরচ হয়, তবে সেই খরচগুলি এবং কীচামাঁল 
থেকে ষদি বিক্রয়ষোগ্য পণ্য উত্পাদন করা হয়, তবে সেই উৎপাদনের 
প্রত্যক্ষ খরচগুলি,--এ সবই বিক্রয়যোগ্য পণ্যের 9০৪৮ 0০6-এর মধো 

ধরতে হবে এবং এই খরচগুলি সবই 1550108 5900506-এ 89৮1. 
করতে হবে। 

( বিক্রয় সংক্রান্ত কোন খরচ 12106 560000৮-এ 6৮1৮ করা হয়না । 

সেই খরচগ্চলি 0:956 9700. 17085 &990028-এ ৫০18 করা হয়।) 



ইঃ বাংলায় বুক-কিপিং 

১. সুতরাং, 7158910 &০০০০০৮-এর 916 এবং ০:91৮-গুলি 

সাধারণতঃ এইরূপ হয় £-_ 

২ &1)110 45060077া 

17), 707 0186 2৫07 270৫৫. __ 017. 

40000106 1৮610901978 00001 

| 

7৮:61001%8 

০০ 

(1) 735 8516৪ &/০ 
17658 1060008 

[05805 *** 
(8) 0 01991706 96০০৮ রঃ 

ূ 
| 

(1) 01০ 002101106 58০০0] %/9 
(2) ১ 7১060108508 88/0  * 

7০55 চ9100703 
08৮ সন্চানুল 

(9) ,, 18156, 009৮5 & 
(019911106 155য078, ৪1০ 

(4) ,, 02:0589 
[05:05 2৫ 

পাশ 

(5) ১», 9298 %16 ৮০ | 
(6) 1, 17001206006 

9৫. (৫%9+ চি91, 
81306710165 860.) ূ 

(9) ,১ ৮%15299 07038 

0:০1৮--67210819260 1 
৮০ 72:09 200. 1০৭89: 

০ ূ 
] 

(1) 0061580% 5০০৮ প্রারভ্তিক সম্ভার । বছরের প্রথমেই গুদ্বামে 

বা দোকানে পূর্ব বংসরের যে অবিক্রীত মাল সঞ্চিত ছিল । গত বছবের 
1321070 9176৪৮-এ এবং এ বছরের 11৪] 131069-এ এটি পাওরা যাবে । 

(9) [0:01১9565-_এই বৎসর মোট যত টাঁকার মাল কেনা হয়েছে । 

7685 [২০6]75 0001৮৮21:05--সবক্রদ্ধ যেসব মাল কেনা হয়েছে, 

তার থেকে কিছু কিছু মাল হয়ত আবার ফেরৎ দেওয়া হয়েছে । এইগুলি 
লেজখরে আলাদা ১০০০০০-এ 9৪916 করা হয়, পরে গাজ০10৪ 4 ০০০৪৮-এ 

17810119555 ৪/০-এর 91018 7818,095 থেকে বাদ দেওয়া হয়| ' 

(3) 61817, 708 8100. 012911776 15151১9০5--বিদেশ থেকে 

জাহাজে 'মাল আমদানী করলে তার জন্য জাহাঅভাড়া, আমধা নী; 



ক্রয় বিক্রয় খাতে যে &০00ঘণ-গুলি লওয়া হয় ১০১ 

প্রভৃতি যা” ব্যয় হয়, তা-ও একরকম কেনারই খরচ । স্থতরাং, ক্রয়-মূল্যের 
সঙ্গে এগুলি ধরতে হবে । 

(4) 08001965 [1/8105- মাল কিনে গুদামে কা দ্রোকাঁনে 

আনতে যে গাঁড়ীভাড়া! লাগে, তা-ও ক্রয়-মূল্যের সাথে ধরতে হবে । 
(5) +৬/৪8০৪_ জিনিস তৈরী করতে শ্রমিকদের যে মজুরী দেওয়া ৎ%, 

তা সাধারণন্তঃ “৯৫০৩ 9/০ বা “07০98০৮1৮৪০  ড8৫95 9/০” বা 

“180018069:17)8 525৪ 9/০৮-এ 6৮16 করা হয় । তৈরী করার খরচ 

ব'লে, এটি [701779 8০০০00026 এ 06016 হবে । 

(6) 1%9.086606011175 5:510617565- জিনিস তৈরী করতে -মন্তান্ 

যে খরচ হয়েছে,__যেমন, কয়লা, গ্যাস, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদিক খরচ | 
(৭) 5৪1৪- -এই বৎসর মোট যত টাক মূল্যের মাল বিক্রুয়ু হয়েছে । 

এইটিই ব্যবসায়ের সবচেয়ে প্রধান আয়। (এই আয় থেকে ব্যবসাষের 
যাবতীয় খরচ পুষিয়ে নিতে পারলে, তবেই ব্যবসায়ে লাভ থাকে )। 

75653 [২66৮ 07)3 [)চ্৮9105- মোট যে সব মাল বিক্রী হয়েছে, তা 

থেকে পরে আবার কিছু কিছু মাল হযতে| ফের এসেছে । এগুলি 

লেজারে আলাদা ০০000৮-এ 95০916 করে রাখা হয়, পরে 7779501705 

£800000-এ 58189 ৪/০ এর 09016 17210)09 থেকে বাদ “দওয়া হয় । 

(8) (০108115 9০০৮৮ 0: 9০ ০15-11)-1274--অস্তাসম্ভার | এই 

বৎসরের শেষে গুদামে বা দোকানে মোট যত মাল সঞ্চিত রয়েছে, এখনো! 
বিক্রয় হয় নি, তার মূল্য । 0106 ০৫০9০৮ করার আগে 2087 

[81099 করলে) [0709] 73919006-এ এটি থাকবে না । এর মূল্য 0195108 

০০1: বলে নৃতন ০০০০৪ খুলে, সেথানে ০৫1 করা হবে এবং 12801708 

€০০০0৮-এ 01616 করা হবে ৷ পরে 7818099 91)9€৮-এ অন্তান্ত সম্পত্তির 

সাথে এটিকেও সম্পত্তি বলে দেখাতে হবে । 
(9) 73815177065 (1039 [91০16178010 .১০০০৩০৮-এ 06916 

১1৪০০৪-গুলির যোগফল যদি 19৮ 0810০৪-গুলির যৌগফলের চাইতে 
বেশী হয়, তবে 3999 7:০৮ (বা মোট লাভ) হবে। আর যদি 79৮ 
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০৪৪০০৪-গুলি অপেক্ষাকৃত ভারী হয়, তযে 07958 [5098৪ (বা মোট 
লোকসান ) হবে । 9:983 7:০5$ (বা 1,089) বেরিয়ে গেলে ই [88108 
89০9০000৮ অর্থাৎ লাভ লোকসানের হিসাবের প্রথম পর্যার শেষ হবে এবং 

। এই 07999 096 (ব। [০৪9) লাঁভ-লোকসানের হিসাবের দ্বিতীয় পর্যায়ে, 

অর্থাৎ, 6০86 ৪0৪ 75০98 /০০০৪০৮-এ নিয়ে নিতে হবে । 

[10916 2550 1,935 4৯০০০ (লাভক্ষতির হসাব ) 

1056 &00. 15085 /990৮.0৮ লাভ লোকসানের হিসাবের দ্বিতীর 

পর্যায় | প্রথম পর্যায়ে 1789108 &0০090৮ থেকে 97998 0:026 (বা 

[।08) বার হয়, তারপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে [10116 180 1,058 8০০০0 105 

'থেকে টি 0:০1 বা ০৫ 1,955 (নিট লাভ বা নিট লোকসান) 

বার হয়। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে 09] 0208০৪-এ আমরা যে লেজার ঞ০০০৩০৮- 

গুলির সম্পূর্ন তালিকা পাই, তার মধ্য থেকে আয়-ব্যয় জাতীয় যে সব 
/09000ঠ ( চ958009 69178 বা 070108%] ২000506৪ ) তা” থেকেই লাভ- 

লোকসানের হিসাব ছুইটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে তৈরী হয় । [0201078] 4১০০০006- 

গুলির মধ্যে জিনিস ক্রয়, তৈরী এবং বিক্রয় £১০০০৪০-গুলি নিয়ে 

তৈরী হয় ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব বা [2981176০০০৮ এবং আমরা পাই 

মোট লাভ বা 07959 7১:০5. তারপরে ৮:০৮ &0৭. [5083 4£১99050৮-এ 

মোট লাভ বা 0958 7056 থেকে অন্তান্ত যাবতীয় খরচ (যেমন বাড়ী- 

ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন, আলো জালানো, পাখা চালানো ইত্যাদির 
খরচ, বিজ্ঞাপন এবং ষাতায়াত খরচ, কমিশন, বাটা ইত্যাদির জন্য 
লোকসান প্রভৃতি ) বাদ দিলে, এবং অন্ঠান্ত আয় বা লাভ (যেমন, 

ব্যবসায়ের কোন বাড়ী অন্ত কাউকে ভাড়া! দিলে তার ভাড়া, কাউকে 

ধার দিলে তার স্থদ্, কারুর কাছ থেকে কমিশন পাওয়া গেলে বা বাটার 
স্থবিধা পাওয়া গেলে তাই, ইত্যাদি ) যোগ করলে, পাওয়া যাবে 139 
7:০5 বা নিট লাঁভ। খরচের দিকটাই বেশী ভাবী হয়ে গেলে অবশ্ঠ নিট 



লাভক্ষতির হিসাব ১০৩ 

নাভ হবে না, হবে নিট লোকসান । 7:0956 800. 7,098 &/০-এ খরচ ও 

ক্ষতিগুলি সব থাঁকৃবে ৫66 ৪18৩-এ এবং আয় ও লাভগুলি সব থাকৰে 
$:50)6 9100- । 

07০1৮-এর দ্দিক বেণী ভারী হলে অর্থাৎ 01981৮ 1819009 হলে হ্ৰে 

লাভ, ০১$-এর *দ্িক বেশী ভারী হলে, অর্থাৎ 75৮16 08152০৪ হলে 

হবে লোকসান । 

72096 800. 1,099 //০-এ কতকগুলি সাধারণ আয় বায় দেখান হল-_ 

[10111 2100 [1,059 ৯০০০1) € 

191. 10) 07১6 617 67066 -_ 05. 

| 
19৮৮1001575 00256 1১2৮6101128 ৬১400০08226 

ড 

, শ্ব0 89706, 1569৪ 87৭ 
[268 &/ 

38157198 ৪/০ 
৪. 0%9:01581279796 &/০ 
১9170062108 & 

9০৯৮10092৪1 
[০9৪86৪৮৪ ৯৫. 
'919£100 910 

১) 08:01%8৩ দানা 

[0:0956) 6%0819290 
10100 1150170651০ 

11. 85 78020 দিসি 
হি 

লি 
[ 

1. 8৮ 08151009 (3988 ূ 

| 
| 

রা 8) 09720775188102 
(১০০৪1৪৫) ৪1০ 

19. 9, 10180090170 
(99০91) ৪1০ ূ 

20. ১১ 10689798% (8:5০91ঘ58), 
020 ])0822 810 

ঠ ম 
॥ 

2 

৪. »। 1018009:06 4১110 ৪৫; 
&10 র 21. ১, 7১০৪০2৮৪ £0% . 

9. ,9 [৯1118 [7929 [018০০00 ০8 | 
৪8 810 0:601601:৪8 ৪/০ ূ 

10. 2) 09207108810. ৪&/০ | 
17. ১ [7880781708 ৪/০ | 
18. 9, 10697986 0%14 ০00 | 

1,080 ৪10 
15. ৪9 380 706 ৪1০ 

14. ১১ 10902991861010 ৪10 
15. ৪৯ [98959 102 | 

[)০9০0619] 1)868 &/০. 
16. 2৮988: (০0 7)18- 

০০006 010 1089১6০0:8 
&1০ ' 

99, 5) 13818063 ৪ | 
[9:026 69208192790 
৮০ 05%0165%1 810 | 

ৃ 
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(2 ৬76) ৪655 ৪70. 86৪- বাঁড়ীভাড়া এবং মিউনিসিপ্যান্সিটি 

ও গভর্গমেন্টের ট্যাক্স । 

(8) 5818116৪--অফিসের কর্মচারীদের বেতন । যে সব শ্রমিক বা 

কর্মচারী ব্যবসায়ের কারখানায় কাজ করে এবং পণ্যোৎপাদওলর সহিত 
সাক্ষাংভাবে সংশ্লিঃ, তাদের মজুরী ব1 বেতন সাধারণতঃ 9৫99 /8000012% 

(কখনও 180 019060:1705 চ৪895 ৪/০৮ বা “9:০৫5০৮৮5 2০৪ ৪/০7)-এ 

9918 করা হয়, এবং এই খরচ মাল তৈরীর সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ খরচ 

বলে, এই &09000-এর 0818009, [99106 4900910৮-এ 0916 করা 

কয়।, কিন্ত অন্যান্য শ্রমিক বা কর্মচারী_যারা জিনিস তৈরীর কাজে 
সাক্ষাৎ্ভাবে জড়িত নেই, তাঁদের মজুরী বা বেতন সাধারণতঃ »98181059 
/800002৮ (কখনও “99187193800. 9299 25/৫৮ বা “00:00:59 

৮৪৫০৪ ৮/০)-এ 0916 করা হয়, এবং এই £99000৮-এর 1081870০9 বছরের 

শেষে 7:95 800 1099 49900706-4] 6016 করা হয়। 

(4) 4৯ ৫56101361796106- বিজ্ঞাপন-খরচ ৷ সাধারণতঃ এক বছরের 

সব বিজ্ঞাপন-খরচ সেই বৎসরের 22০95 %0. 15055 &/০-এ খরচ বলে ধর। 

হয়। কিন্তু অনেক সময়ে ব্যবসায়ের প্রথম দিকে বিজ্ঞাপনের জন্ত প্রচুর 
টাকা ব্যয় করা হয়, যাতে ব্যবসায় একবার মাথা তুলে দীড়াতে পারে। 
এইরূপ বিজ্ঞাপনের জোরে ব্যবসায়ের যে প্রতিষ্ঠা হয় তার মেয়াদ এক 
বৎসরেই শেষ হয় না। সেইজন্য বিজ্ঞাপন বাবদ সব খরচট একু বৎসরের 

খরচ হিসাবে না নিয়ে এবং এক বৎসরের লাভ (0:০9) থেকে 

সবটা কেটে না নিয়ে খানিকটা এ বৎসরে, খানিকট। দ্বিত্তীত্ন 

বৎসরে, খানিকটা তৃতীয় বৎসরে,_এইরূপ দু'তিন বতখসরে মোট 
বিজ্ঞাপনের খরচটা কেটে নেওয়ার যুক্তি আছে । এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথম 

ৰছরের খানিকটা! খরচ কেটে নিয়ে বাকীটা সেই বৎসরের 7518269 
90৫৪৮-এ দেখাতে হবে । এরূপ খরচ-_মাঁর খানিকট! চ:০%৮ থেকে 

কেটে নেওয়া হয়, খানিকটা 8815098 97৪9৮-এ দেখান হয়, তাকে 



লাভক্ষতির হিসাবে যে &00০ঢমণ-গুলি লওয়া হয়া ১০৫ 

বুককিপিং-এর ভাষায় বলে “106£61:60 [২.০৮০1006 [70961001606 

এইরূপ অবস্থায় লেজারে $৭59:6890892$ ১1০ অনেকটা এইক্ধপ হবে-_ 

17)? £১0৬০16196706126 4৯০০০012106 07, 

টির & ৮] 705% ॥ রর 5৮০৪ 20002 ৪৯6৪ | 20000 

1961 ূ 12901051275 চি, 1961 চ৪600152 মি 

17, 20 | গত 0888 10,000 | 7980 91 ' 35 790ঠি 200. | 
! | [089 ৪1০ | 4,000 

নিরাালারিটি রী , 8) 0819009৫010. | 6,000 _ 

ৃ 7৩006 20০০০ 1062 ূ 
0- 1 র 1০ 518209 ০1৪ 6,000 ৃ রি 

এই 6,000/-টাকা! ১091016 108180095 3812009 91799৮-এ /৪369 9106-এ 

দেখাতে হবে । 
(9) 081001856 00৮৪1:05$- বিক্রী করার দরুন গাঁড়ীভাড়ার খরচ । 

লক্ষ্য করার বিষয় যে, 09758910805" ক্রয় করার দরুন গাড়ীভাড়া ) 

11780106 8/0-এ 99৮১৮ করা হয়েছে এবং 08989 006স78:735 ০96 

800 1958 48/০-এ 09016 করা হচ্ছে । 

(8) 820 (19) 70$5009010--তাঁড়াতাড়ি পাওন। টাকা মিটিয়ে 

দ্রিলে অনেক সময়ে বাটার স্থবিধা দেওয়া হয়, অর্থাৎ, উত্তমর্ণ তার পাওনা 
থেকে কিছু ছেড়ে দেয়। এতে উত্তমর্পের কিছু লোকসান হয়, স্থতরাং তার 
খাতায় [01900806 1/১1109ন ৪/০১ 09016 হবে । আবার, অধমর্ণের লান্ড 

হয়, আ্তরাং, তার খাতায় 1015080% 79091590. ৪,/0 ০:901৮ হবে । প্রত্যেক 

বাবসায়ী কখনও উত্তমর্ণ এবং কখনও অধমর্ণ হয়, স্তরাং প্রত্যেকের 

খাতাঁতেই [013০082 &1]10জ৪৫. এবং [0139০0106 759০91580 বলে ছুটি £6০0013% 

পাকে । প্রথমটি 96১1৮ 881879৪, দ্বিতীয়টি ০:9৭1৮ 8187009. 

(10) 82] (18) 0:017200895101)-_-এ সম্বন্ধে একই কথা প্র ষোজ্য | 

কমিশন পাওয়া থেলে লাভ- স্্তরাং তখন 00000139100, 8/0 ০801৮ 

আবার কমিশন দিলে লোকসান, তখন 0077701991010 ৩0 09716 
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(12) ৪০ (20) 1066168% 010 [,08107--এ সন্বন্ধেও তাই । যখন 

কাউকে ধার দেওয়া হবে, তখন তার উপরের সুদ ব্যবসায়ের লাভ, 
স্থতরাং, তখন [069:996 ৪/০ 07816, আবার যখন ধার নেওয়া হবে, তখন 

মদ হোল লোকসান, সুতরাং, তখন [0697:996 ৪/0 09016. 

(18) 738৭ 7১০৮৫ ব্যবসায় চালাতে গেলে অনেকত্ক'অনেক ঢাকা 

আনেক সময়ে ধার দিতে হয় । কিন্ত দুঃখের বিষয় এর সব টীকা! শেষ পর্যস্ত, 
আদায় হয় না। কেউ হয়ত মার! গেল, কেউ দেউলিয়। হয়ে গেল, কেউ 

পালিয়ে গেল-_তাঁদের কাছ থেকে হয়তো আর টাকা পাওয়া গেল না, 

সেই টাকাটা! মারা গেল। এইরূপে যে পাওনা টীকাগুলো মারা গেল, 
তাকে বটল “8৪ 799০৮ বা “বাজে দেনা” । 388 00৮৮, লোরুপান, 
হৃতরাং, ক্ষেজারে 7390. 790১6 &০ খুলে তাকে 9৪৮16 করতে হবেন যেমন, 

রামের কাছ থেকে হয়তো 1,000/-টাকা পাওনা ছিল । কিন্তু রাম 
দেউলিয়! হয়ে গেল এবং তার সমস্ত সম্পত্তি থেকে মাত্র 200/-টাকা পাওয়া 
গেল । রামের %/০-এ বাকী ৪00/-টাকা ৭৪৮৪ রেখে আর লাভ নেই । 

এ টাকা লোকসান বলেই ধরতে হবে | স্থতরাং, এক্ষেত্রে হিসাব হবে-_ 
887 799৮৮ &/ ০910 80০0/-টাকা এবং রামের £/9 09018 800 টাকা । 

107. 88 20015 4৯/০ 07. 107, 70৪80 10666 4১/০ ০7. 

1৮৪, 1785. 

০ 9316৪ | 1,000 | 35 05৪1, . 900 
| $॥ 1380 199 

৪10 1 8090 

2 
2,000 

(14) 10619:5০18€1012- বাড়ী, গাড়ী, চেয়ার, টেবিল, কলকজা ইত্যাদি 

যাবতীয় সম্পত্তি (1554 48896৪),_ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । সেই 

ক্ষয় বা অবচয়কেই বলে 41090:501861002, 10910991%00 ব্যবসায়ের একটি 

'বন্ঠভাবী খরচ । প্রতি-বৎসর মোট সম্পত্তি (ব্যবসায়ের পক্ষে যেগুলি স্থায়ী- 



লাঁভক্ষতির হিসাবে যে £00০০ঢমপ?-গুলি লওয়। হয় ১০৭ 

সম্পত্তি 09700809706 4.88885 বা 19 /8396৪ ) থেকে যতটুকু ক্ষয় হোল,' 

তার মূল্য সেই বৎসরের থরচ বলে ধরতে হবে । কোন্ সম্পত্তি ঠিক 
কতটুকু ক্ষয় হোল, তা সঠিক জানার উপায় নেই, তবে বিশেষজ্ঞগণ 
মোটামুটি একটু আন্দাজ করে নিতে পারেন। প্রাতি বছর, প্রত্বেক 
সম্পত্তি থেকে “ক্ষয়ের পরিমাণ অনুযায়ী আধিক মূল্য কেটে নিতে হবে, 
এবং ক্ষয়টা খরচ হিসাবে ধরতে হবে । অর্থাৎ, 19210599810 8/০ ০৮৫6 

হবে এবং 439963 4/০ 19818 হবে ৷ যেমন, যদি বাড়ীর দাম হয় 95,000 

টাকা, এবং এক বৎসরের অবচয়ের অর্থ-মূল্য যদ্দি ধরা হয় 1,950 টাকা, 
তবে বছরের শেষে বাঁড়ীর মূল্য দাড়াবে 23,750 টাঁকা, এবং 82/05 
খরচ ধরে নিতে হবে 1,950 টাকা । 

1)) টি [30011011959 4৯০০০010 07. 

এ [9619019,:8 এ [%:61০018:8  : সি 

3৪2. ] : ঘু০ 08180091011 25,000 | 16০. 91 185 1990150188081 

&/0 ; 15250 
| চি. 98, 000. 5 | ++ 0818009 ০9/৫ | তি 29,760 

ূ | 8৪: 95,0০০ 
1969 র | ণ 

| ৃ 
/ ূ [০ 10915009০ 010 ৰ ৪. 23760 ৃ | 

107. 06১০0180018 4০00017 07. 

ৃঁ | 

টি 1১826100115 2 1086০ [28610018178 ক 

্পোসপাসালদ শি শত শপ শশী পাশ পিপলস পাশ শী তাপ 

29০. 91 | [০ 901181588 ৪10 : 1,950 

| ) 



টা বাংলায় বুক-কিপিং 

(15) হ২5৩৪:৮৪ £0:1000৮60110০5--আগেই বলা হয়েছে ষে, 

প্রায় সব ব্যবসাঁতেই অনেককে ধারে মাল বিক্রী করতে হয়, বা অন্ত 
কারণে ধার দিতে হয়, কিন্ত ছুর্ভাগ্যবশতঃ সব ধার শেষ পর্যন্ত আদীষ হয় 

এই কারণে ব্যবসায়ের কিছু টাক লোকসান হয়। কিন্তু যতক্ষণ 
পর্বস্ত আদায়ের সকল 'মাশী নির্মূল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত 'পাওয়া সম্বন্ধে 
ষথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও ধারগুলি নাম থেকে (7০১৮৮০*-দের ব্যক্তিগত $/০ 

থেকে ) কেটে দেওয়া উচিত নয় । আবার এগুলিকে অন্ঠান্ত ভাল ধারের 

সঙ্গে মিশিয়ে এক করে দেখালেও, ব্যবসায়ের সঠিক অবস্থা দেখান হয না। 

স্থতরাঁং, একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থ। অবলম্বন কর! দরকার । বছরের শেষে 

মোটামুটি একটা হিসাব করতে হয়-কতখানি পাওনার আদায় সম্বন্ধে 
যথেষ্ট সন্ত্রেহ আছে । সাবধানের মার নেই, সুতরাং প্র্পরিমাণ চীক এ 

বৎসরের চ:076 & [১05৪ 4/০কে 761৮ করে (অর্থাৎ 7702৮ থেকে কেটে 

নিয়ে) আলাদা একটা 2936:৮9 48/০-এ 019৭8 করে রাখা হয় । পরে যদি 

দেখো যায়, আসলে অতখানি টাঁক1 শেষ পর্যন্ত মার] যায়নি, বা মারা মাবার 
ভয় নেই, তবে উদ্বত্ত টাকাটা! পরের বছরের 7১:০6 & [১099 4১/০-এ 09316 
করে দিলেই চলে (অর্থাৎ, উদ্বত্ত টাকাঁট! পরের বছরের লাভের সঙ্গে 
যোগ হবে ) আর, পরে যদি দেখা যায়, যতখানি টাকা মারা যেতে পারে 

বলে ধরা হয়েছে, তার চেয়েও বেশী টাকা মারা যাবার আশঙ্কা হয়েছে, 

তবে যতটা অতিরিক্ত টাকা মারা যাবার আশঙ্কা হচ্ছে, সেই পরিমাণ 
টাক1 আবাঁর এই বৎসরের লাভ থেকে কেটে নিতে হবে, (অর্থাৎ এই 

বৎসরের 5:০৮ [505৪ 48/০কে এ অতিরিক্ত টাকা দিয়ে 8916 করতে 

হবে এবং 186৪9:৮৪ %/০কে 0:0086 করতে হবে )। 

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক_1959 সালের শেষে দেখ: গেল, 

সন্দেহজনক ধারের পরিমাণ মোট 8,000 টাকা, এবং বলা হোল এই 
পরিমাণ টাকা রিজার্ভ রাঁখ! হোক । এখানে হিসাব হবে 



লাভক্ষতির হিসাঁষে যে 40০০ঢ0ণ-গুলি লওয়] হয় ১০ 

[১0116 8,100 1,035 4৯/০ (1959) [২০৪০:৬৬ 101 70০98006] 1021065 

107. 07. 107, 4৯10 (1959) 07. 

[0 ৮00089:59 10. | এ | 8৪, 
রর | 95 0:০6 ৪20 109৪ নু 

7১০৮৮10] 7906৪ ৪10 59000 &%/০ 5,000 

এর পরের বৎসর, 1960 সালের শেষে দেখ। গেল, সন্দেহজনক ধারের 

পরিমাণ হচ্ছে মোট 8১00০ টাঁকা। এবারে যদি এই পরিমাণ টাকা রিজার্ভ 

ব্াখতে হয়, তবে আর ৪,000 টাঁকা নূতন রিজার্ভ নিতে হবে / কারণ 

আগের বৎসরের রিজার্ভ $,000 টাকা তো আছেই । সুতরাং, এ 

বংসবরের হিসাব হবে-_ 

[10116 8100 1,055 £৯/০ (1960) [২656156 101 77009006601] 1063 

107. 07, 1)7, &৯/০ (1960) 02. 

2৪, ৪, 
[0 1950283 (0: 

7০৮৪:৪] 1990৪ | 8,000 [টড 9815009 011 1 5,00০ 
ূ 

১: 91056 & [908৪ । 
৪/0 | 3,000 

আবার, এর পরের বৎসর, 1961 সালের শেষে যদি দেখা যায়, 

সন্দেহজনক ধারের পরিমাণ দ্বীড়াচ্ছে মোট 6,000 টাক, তবে রিজার্ভ 

%,000 টাকা কমাতে হবে, কারণ রিজার্ভ আগে ৪,000 টাকা পর্যস্ত করা 

জআছে। ম্ুতরাং, এ বৎসর হিসাব হবে 



১১ বাংলায় বুক-কিপিং 

[০1০16 200 [.08৪ ৯/০ (1963) [661৮০ 101 17005010660] 10068 

707, 07... 70? 4৯10 (21967) 0৮. 

। (8৪, | ও, চি. 
| 0 

935 759887:58 101! 57096 & 835 08191006 
[0০0৮0] 1096৪ ! 8,000 1,988 910 | 9,009 | * * ৮1 | ৪,০০9 

(16) ৪৪৪৮৪ £০: 1015008:)6-_-আগেই বলা হয়েছে, তাড়াতাড়ি 

পাওন! মিটিয়ে দিলে, অনেক সময়ে কিছু টাকা ছেড়ে দেওয়া হয়। যতটা 

ছেড়ে *দেওয়া হয় ততটুকুকে বলে বাটা বা 7015০09706. যে পাওনা 

ছেড়ে দেহ তার পক্ষে সেটা লোকসান ( 10189000ট 41]10থ69. )১ আর বে 

দেনা! ছাড়া পায়, তার পক্ষে সেটা লাভ (7018০0510 নিরিহ )। 

এইভাবে মোট যতখানি টাক। পাওনা! আছে (অর্থাৎ 800:1096০৪দের 
মোট ব্যালাম্ন.), তার কিছুট! টাকা ভবিষ্যতে এইভাবে লোকসান হতে 
পারে। স্থতরাং এখানেও 489597৮8100 1)00৮৮0] 1)৪০৮৪”-এর মত 

“৮989৮5৪1002 10189০00106 020 109১6০7৪7 রাখা হয়--58০0ট & 15988 

&/০-কে 06086 করে (অর্থাৎ লাভ কমিয়ে) এবং “[689:%8 10? 

10189000% ০0 1090৮০7৪ 4/০কে”? 99916 কণরে। 

(21) 025418০:৪-দের বেলা ঠিক উল্টো ব্যাপার । 7989০০526 বাবদ 
যতটা টাক] ছাড়া পাওয়1! যাবে, তা হবে লাভ । সুতরাং, এই লাড়টা যদি 
আগেই ধর] হয়, তবে “899915০1০0৮ 10180900106 ০00. 02601608855 ৪/৩ 

09016 করা হবে এবং 2:০6 & 18058 4/0১ 079016 করা হবে । 

(22) 9%1৯০০০--:০56 & 7,058 £/০-এ যদ্দি ০2916 %19০০-গুলির 

যোগফল, 951৮ ৮৪1৪০০৪-গুলির যৌগফল অপেক্ষা বেশী হয়, তৰে 
ব্যবসায়ে নিট লাভ (৩6 ৮:০9 ) হয়েছে বুঝতে হবে । আর যদি 6: 
1510০৩-গুলির যোগফল বেশী হয়, তবে বুঝতে হবে ব্যবসায়ে নিট 
লোকসান (6৮ 17,088) হয়েছে । নিট লাভ বা নিট লোকসান 0%71651 



উত্ত্ত পত্র ১১১ 

£/০-এ নিয়ে নিতে হবে (লিমিটেড, কোম্পানীর বেলায় অবশ্ঠ তা হবে না)? 
লিট লাভ হলে মূলধন বাড়বে এবং নিট লোকসান হলে মূলধন কমবে । 

88191706 ১166 

উত্বংস্ত পত্র 

লেজারের আর-ব্যয় জাতীয় হিসাবগুলি (101088] 4,0000065 বা 
1৬59059 169005 ) থেকে যখন 1]591706 এবং 0:০296 800. 15088 00001 

তৈরী করলাম, তখন এ সমস্ত £০০০00৮গুলি ০1989 হয়ে গেল, অর্থাৎ, প্র 

সব &০০০০০৮-এ আর কোন 1919009 রইলো! না। প্রসব 4০০০৪০৪-এর 

১৪]%০৪-গুলির পরিবর্তে 7:02 8&00. [5083 /00000৮-এ ধু একটি মাত্র 

691%509 থাকলো তারই নাম ০৮ 7:০2 বাঁ ৪৮ 7,099* এই ৪ 

৮৮০0 বা [5089-ও মালিকের খাতে অর্থাৎ 05269] 4০০০৮-এ 

নিয়ে নিতে ( 62%0816৮ করতে ) হবে | স্থৃতরাং, শেষ পর্যস্ত 0:০5 %99. 

[08৪ /১০০০0:০6-ও 019890 হয়ে গেল । [এত সব করার ফল হোল এই, 

যেন ট0101091 ০০০০০-গুলি সব মালিকের খাতে বা 051৮1 

£০9০006-এ ঢুকে গেল ]। 

এবারে লেজারে যে সব 4০০০৮ খোলা রইলো, অর্থাৎ, যে সব 
86000:0-এ 81906 থাকলো, সে সব 4০০5৮ খোলাই থাকবে, এবং 

পরের বছরের হিসাব সেখান থেকেই স্থরু হবে। কিন্ত পরের বছরের 
হিসাব সুরু করার আগে, যে সব £০০০9০৮ খোলা রইলো, সেই সব 

£090006-এর 08180০০-গুলি নিয়ে আমরা যদি একটি 109] মুগ 

8915005 তৈরী করি, তবে মোটীমুটি সেটাই হবে আমাদের এ বছরের 
শেষে 73818099 91998, 

88157709 91)66৮-ও 081 891%9০৪-এর মত লেজার ৪1৯০০৪-গুলির 

একটি তালিকামাত্র, [59108 বা ০8৮ 900. 1,058 &০০০০৮-এর মত 

কোঁন ০০০৪৮ নয় । 13819009  910996-এ 09৮19 109190০৪-গুনিকে 

বল হয় 49888৪ এবং 6998 ৪18০০-গুলিকে বলা হয় 76851018199. 
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73919009 91১99 প্রকৃতিগত ভাবে 729] 1301৮006-এর অনুরূপ হলেও, 

উদ্দেশ্টগতভাবে সম্পূর্ণ ত্বতন্ত্ব। 7818%706 39৪৮ করার উদ্দেশ্য লেজার 

&০০০০:৮-গুলির নিতভূলিতা পরীক্ষা কর! নয়, ব্যবসায়ের আধিক অবস্থা 
সম্যকৃভাবে উপলব্ধি করা । 

স্তরাং, আমর সংক্ষেপে বলতে পারি যে, লাভ*লোবসানের 

হিসাবের উদ্বৃত্ত (০৪ 21০86 বা [৩৪ 19939) এবং অন্ঠান্ত &00007৮-গুলির 

(ব্যক্তি ও বস্ত সংক্রান্ত হিসাবশুলির ) উদ্ধত নিয়ে সম্পত্ভি-প্রকাশক উদ ত্ব- 
গুলিকে (এগুলি সব ০০৪১৮ 151%009 ) ডান দিকে এবং দায়-প্রকাশক 

উদ্বন্তগুলিকে ( এগুলি সব ০:৫161১9190০ ) ব। দিকে রেখে যে আধিক 

অবস্থা রূ. বিবরণী প্রন্তত করা হয়, তাকে উদ্বৃত্ত পত্র বা 1919706 
০1০০ বলে । 

7351%68 9১৪০৮-এ মোট সম্পত্তি ও মোট দায় সর্বদাই স্মাঁন হয় । 
কিন্ত দায়ের দিকটিকে ছুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়-_ 

(1) ব্যবসায়ের মালিক ব্যতীত অন্যদের কাছে ব্যবসায়ের দেনা 

(99176 11901116199 ), এবং (9) মালিকের নিকট ব্যবসায়ের দেনা (মূলধন 

বা 0828681) ৷ অন্যদের কাছে ব্যবসায়ের দেনার মধ্যে কতগুলি আবার 

দীর্ঘ মেয়াদী বা! 2০০ যেমন, (10206 69:00 1402) এবং কতকগুলি হয়তো! 

দ্যল্প মেয়াদী বা 09:906 (যেমন, [31]19 7১95200]9১ 070916018 ইত্যাদি )। 

সম্পত্তিগুলিকেও স্থায়ী বা 2560 (যেমন, [1000১ 730111089, 
11192111106155 ঢা0016079 প্রভৃতি ) এবং প্রবাহী বা ০91506 বা 01901%- 

8108 (যেমন, 099, 9০৫]: 7০১৮০:৪ প্রভৃতি )- ইত্যাদি ভাবে ভাগ 
করা যায়। 

দায় ও সম্পত্তিগুলিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করে, ব্যবসায়ের মালিক 
ব্যবসায়ের আথিক অবস্থা বুঝতে পারেন । যেমন, যথাসময়ে তিনি স্বল্প 

মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী দেনাগুলি শোধ করতে পারবেন কিন, কার্ধকরী 

মূলধন (বাঁ 01077808168] 7 60779206 888963-- ০0106 11901116195 ) 

ষথেষ্ট রয়েছে কিন।, ব্যবসায়ের আথিক অবস্থা শ্ষচ্ছল না৷ দেউলিয়া হবার মুখে, 
-ইঞ্ছযাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর তিনি 88150.06 956০6 থেকে জেনে নেন । 



1. গৃখ?9] 381%006 বছরের মধ্যে ূ ]. 

9. 

সুগ39] 38187506 ও 13815102 91১০০€-এর পার্থক্য 

[779] 73918009 ূ 13818006 17896 / 

যতবার ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা তৈরী 
করাযায় € , 

[15] 7381870৪-এর উদ্দেশ 
হিসাবের নিতৃলিতা পরীক্ষা 
করা। 

ৃ 

॥ 

] 

! ঃ 

রঙ 

॥ 
॥ 
] 
| 
1 

1 
ঙ ॥ 
॥ 

ৰ 

3%10771551391970708-এ 010017791, ॥ 

4. 

6. 

এ. 

[৪1 5 এবং 72618901081 লব 

রকম ০০০৪০%ই থাকে । 

[17081 13819)09-এ 09709011)8 

9০০৮-এর 10818906 থাকে, 

কিস্তু 0198108 ৭৮০০/-এর 

09%18009 থাকে না। 

[1080 138181008-4 40900706- 

গুলিকে কোন বিশেষ নামে 
অভিহিত করা হয় না। 

গৃঘণ5] 9818006-এ সাধারণ 

নিয়ম অনুযায়ী ৭6০: ৮৪1৪০০০- 

গুলিকে বা দিকে এবং ০:60) 

09190০0০গুলিকে ডান 

রাখা হয়। 
[09] 03918006-এ 108181009- 

গুলি কোন্টি আগে বসবে, 
কোন্টি পরে বসবে, এ-সম্বন্ধে 
কোন নিয়ম নাই। 

| 6, 

ৰ 
ৃ 

রঃ 

লাঁভ-লোকসানের হিসাব 
তৈরী না হলে, 73819709 

90৪০০ তৈরী কর! যায় নী। 

স্থতরাং, সাধারণতঃ প্রতি 
বছরের শেষে একবার 73%187009 

37,696 তৈরী হয়। 

3818009 1১1৪৪৮-এর উদ্দেশ্য 

ব্যবসায়ের আধিক অবস্থা 
প্রকাশ করা। রি 
[38187799 9179৪৮-এ সাধারণতঃ 

1১981 এবং 19917801081 

/১69900৮গুলি থাকে । 

738,18009 17996-এ 00910108 

১০০০৮-এর ৪1৮০০ থাকে না, 

কিন্তু 0198106 ৪6০০৮-এর 

0891810০9 থাকে । 

13819,009 91)866-এ যে 

/১০90০0গুলিতে 06016 

7)৪18006 থাকে, সেগুলিকে 

, 888৪ এবং যেগুলিতে 67601 

81809 থাকে, সেগুলিকে 

[18102116168 বল হয় । 

[38187)05 91)686-এ 455968 

(09):6 1081800৪)-গুলিকে ডান 

দিকে এবং 11901116169 (০5038 

১৪18০৪)-গুলিকে বা দিকে 

রাখা হয়। 
[3818009 51686 489896৪ 

এবং [8))11616৪-গুলি 
সাজানোর বিশেষ নিয়ম আছে । 
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[য19] 09,18970099 ূ 739187009 919699% 

6, [79] 139]8,0799 8. 738180099 91899 একটি লক্ষ্য । 

পৌছিবার একটি উপায় মাত্র। 1381877099 91)8৪৮-এর কাজ 

[80105১17076 & 15089 সহজে ফুরায় না । এটিকে যত 
*.&/0 ও 73819006 91799% তৈরী করে রেখে দিতে হয়, । 

হবার পরে, 19] 03218009- 

এর আর কোন প্রয়োজন 

নাই। 

রর 

1381581802 91০০ বা উদ্বৃত্ত পত্রে মোট সম্পত্তি 

সর্বদাই মোট দের এর সমান 
88/18/0০09 91999 হচ্ছে বছরের শেষে 809] বা সর্বশেষ 08] 3918770০, 

স্ৃতরাং, [07181 38190০9-এ যে কারণে মোট 09016, মোট ০:9৪1৮-এর 

সমান হয়, 91799 ৪৮৪৪৮-এও সেই কারণেই উভয় দ্রিক সমাঁন হয়। 

তফাৎ শুধু এই যে, সাধারণ নুন] 9199 তৈরী হয় 17:891705 এবং 

[০9৮ & [5099 তৈরী করার আগে, আর 73919009 97,99৮ তৈরী হয়, 

তার পরে । এ ব্যাপারটি আশা করি তোমরা বেশ ভাল ভাবে বুঝতে 
পেরেছে । (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) 

আবার অন্যদিক থেকে চিন্তা করলেও বোঁঝা যায় যে, [3819,009 31:68%- 

এ মোট সম্পত্তি আর মোট দ্রায় সর্বদাই সমান হবে । কারণ, 73818769 

91,9০6-এর একদিকে যেমন থাঁকে ব্যবসায়ের সম্পত্তির বিবরণ, অন্যদিকে 

তেমনি থাকে এই সম্পত্তির উপর কার দাবী কতখানি তার বিবরণ । 

ব্যবসায়ের মোট দায় (115111669) কে ছুইভাগে ভাগ কর যাঁয়__(1) 

ব্যবসায়ের মালিক ব্যতীত অন্ঠের কাছে ব্যবসায়ের দেনা (০৮65789 

11801110168), এবং (9) ব্যবসায়ের মালিকের নিকট ব্যবসায়ের দেন৷ 

( মূলধন বা 09581) এখন মোট সম্পত্তি থেকে যদি অন্যদের দেন! বাদ 
দেই, তবে যে অবশিষ্ট সম্পত্তি থাকবে, তা সবতো! মালিকেরই হবে এবং 
তাই হবে মালিকের মূলধন বা 0819]. তবে একট] জিনিষ বোঝা 



-._ 
স
া
 

[6
.8

94
69

 
চ
ন
 

[6 81980 
"৪ 

| 
| 

৮ 
ৃ 

০ ৃ  
90.006 

9
 

[|00.008:7 
1. 

তি 
ঢ০0[781997090 

999 
| র 

|
 
00 00080 

ট
ি
 

£39]7 
০
]
 

00./484[ 
7
0
0
 

৪8৫1 
ন
ি
 

৪০ 
00171995090 
5897 
ৰ
 

090.08৫৭ 
হিতে 

9200]040,ঘ 
| 

00.0/9:8 
র
া
 

ঢএগুণু 
ছু 

স০০৭3 
|
 

2
/
.
0
6
0
 

|
.
 00.003:8 

শ
া
 

৪
9
0
 

ৃ 
০%ণ 

5০7 
957989 

559] 
9/.029108 

৪ 
৪301790 

430 
0709 

,102%% 
| 

6 
ূ
 

1990. 
7৮ 

9
0
8
8
 

8
5
.
0
8
%
 

|
 

টান 
ব
ন
 

0৫৫00 
1
7
7
7
 
2
0
0
0
1
 

। 
9
5
9
 

৭০1২ 
027 

9
2
.
0
9
9
 0
 

২+00.000'01 
ট
ি
 

স্ওগ্ণ 
৭
 

ঢৃ৪৪) 
00.000:0% 

[নি 1
0
0
0
0
০
1
1
1
0
0
 

99.099 
8৮ 

& 
9০গনু 

2
 

ছু5৩) 
5
9
.
0
1
7
2
0
 

ূ
 

ফ
া
 

"-849110950) 
4900059 

এ
 

ূ 
ূ 

5
ম
 

|
 

“
৪
 

ূ
 

51959 
ন
ু
 

ূ
 

5 
৪9111110577 

] 
[ 

19601 
£
9
0
8
8
9
2
2
9
0
 

7
5
1
6
 

20 
55 

৮০০ 
৭৪ এ০মু 

এট 
এ প্রলানও 

র
া
ব
ণ
 



১১৬ বাংলায় বুক-কিপিং 

দরকার যে, লাভ হুলে ব্যবসায়ের সম্পত্তিও বাড়বে এবং ঠিক সেই 
পরিমাণে মালিকের মূলধনও বাড়বে ; আবার লোকসান হলে ব্যবসায়ের 
সম্পত্তিও কমবে এবং ঠিক সেই পরিমাণে মালিকের মূলধনও কমবে । 
মূলধন এইরূপে বাঁড়া কমার জন্যই ব্যবসায়ের মোট দা এবং মোট দায় 
সর্বদাই সমান হয়। 

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় একটি সাধারণ [391299 91৪9৮-এর নমুনা দেওয়া গেল । 
[লক্ষ্য করার বিষয় যে, 7381899 9116৪৮-এ 0298$6 7918096-গুলি, 

বাদ্দিকে এবং 7096 0৪18:0০৪-গুলি ডান দ্বিকে আছে । অন্যত্র সব জায়গায় 

কিন্ত এর উল্টো পদ্ধতিই আমরা মেনে এসেছি । 1381599 91১896 করার 

সময়ে সে নিয়মের হ্ঠাঁৎ ব্যতিক্রম হোল কেন, তা কিন্ত ঠিক করে বলা 
যায় না। বহুদিন থেকে এ-নিয়ম চলে আসছে, ১০০০ এ-নিয়, 

মানা হচ্ছে। ] 

চ38193506 51১66৮-4 সম্পত্তি ও দায় সাজানোর নিয়ম 

088187068 91)96৮-এ 4,98888 ( সম্পত্তি ) এবং 788)1038169 (দায়)-গুলি 

সাজাবার ছইটি নিয়ম প্রচলিত আছে । যথা 

(1) যে সম্পত্তিগুলি ষত কম লোকসানে যত তাড়াতাড়ি বিক্রী করে 

নগদ্দ টাকায় পরিণত করা যায়, সেই সম্পত্বিগুলি তত আগে লেখা হবে । 
যেমন) প্রথমে লেখা হবে 089. 10 1780) অর্থাৎ নগদ টাক13 তারপরে 

088, ৪ 73825, কারণ, একখানি চেক লিখে ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙ্গিয়ে নিলেই 
নগদ টাকা পাওয়া যাবে--কোন লোকসাঁনের ভয় নেই; তারপর হতে 

পারে 13818 71১০০০1৪০1৪ (বিল ব। হুণ্ডি), [ কারণ, এক একটি বিলের 

টাকা এক একজন দেনাদারের কাছ থেকে কোন নির্দিষ্ট দিনে (মেয়াদী 

দ্রিনে ) পাওনা হয়; সেইদিন পর্যন্ত এ বিলখানি রেখে দিলেই দিনে 
বিলের পরিবর্তে পুরো টাকা আদায় হবে; কিছুই লোকসান হবে না। 

আবার পর নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করারও প্রয়োজন নেই, যখন খুসী 

কোন ব্যাঙ্কের কাছে বিল ভাঙ্গান ষায়। ব্যাঙ্ক বিলের পরিবর্তে সাধ্যমত 

কর বাবদ কিছু বাদ দিয়ে বাকী টাক! দিয়ে দেবে, অযথা লোকসান কিছু 



সম্পত্তি ও দায় সাজানোর নিয়ম ১১৭ 

হবে না।] এইরূপে সম্পত্তির দিকে প্রথম থাঁকবে 088. 10. %%0, 
তারপরে 0831) &৮ 380৮, তারপরে 31118 77999158119, তারপরে 900 

[09১6০:৪ (109৮৮০:৪-দের কাঁছ থেকে সব টাকা হয়তো আদায় নাও হতে 
পারে, সে ক্ষেত্রে কিছু লৌকসান হবে। এইরূপ লোকসানের সম্ভাবনা 
থাকলে, মোট, লোকসানের একটি পরিমাণ আন্দাজ করে, মোট 
পাওনা থেকে" বাদ দিয়ে, যে টাকাটা নিশ্চিত আদায় হবে, কেবলমাত্র 
সেই টাকাট। সম্পত্তি বলে 8819969 3৪6৮-এ দেখাতে হবে । 118 পৃষ্ঠায় 

381%005 9199৮-এ 90001 091০৮০:৪ এভাবে দেখানো আছে ), তারপরে 

13600] প্রভা ত। শেষের দিকে থাকবে দা2:01609, 15196 900. 109,01017)675, 

7019108৩, 1828. ইত্যাদি_কারণ, এই সম্পত্তিগুলি নগদ টাকণয় বিক্রী 
করার জন্য রাখাই হয়না, আর বিক্রী করতে কিছু হাঙ্গামা$ আছে, 

আবার চট্পট্ বিক্রী করতে গেলে লৌকসানের সম্ভাবনাও কম নয় | 
তেমনি, যে দ্বায়শুলি যত আগে শোধ করতে হতে পারে, সেইগুলি 

তত আগেযাবে। যেমন, 080] 0591097৮16১ 131]18 [0%581019) 90005 

0:981075 এগুলি আগে লিখতে হবে । সকলের শেষে লিখতে হবে 

08০016%] বা মূলধন, কারণ, ব্যবসায় একেবারে না গুটালে মালিককে 
মূলধন ফিরিয়ে দিতে হবে না; ব্যবসায় গুটালেও অন্য সব দেন! শৌধ 

করে তবে মূলধন ফেরৎ দেওয়া হবে। 
(2) দ্বিতীয় নিয়ম প্রথমটির ঠিক্ উদ্টে! ৷ প্রথম নিয়ম অনুসারে যেগুলি 

প্রথমে ল্লেখা হবে, দ্বিতীয় নিয়মে সেগুলি শেষে লেখা হবে । 

সাধারণতঃ লিমিটেড কোম্পানি (যৌথকারবাঁর)-এর বেলা দ্বিতীর 
নিয়মান্গসারে এবং অন্তান্ত ক্ষেত্রে প্রথম নিয়মানসারে 138190096 ৭7099 

তৈরী করা হয় । 
115 পৃষ্ঠায় যে 891%009 91996 দেওয়া হয়েছে, তা প্রথম নিয়মান্থসাঁরে 

সাজানো হয়েছে । 

আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার আছে (যা পূর্বেই বল। হয়েছে ) যে, 
1891%099 9০9৪ লাঁভ-ক্ষতির হিসাবের মত ছণমীস বা! এক বছরের 



১১৮ বাংলায় বুক-কিপিং 

বাাপার নয়। 085181099191)686 ঞ্োকটি নির্দিষ্ট দিবসে ব্যবসায়ের আধিক 

অবস্থার বিবরণী । সুতরাং 8818009 61666 এর শিরোণীমা লেখা হয়, 

“[38187709 917996 ৪ ০৮**"৮ 

« 8] 381915০ থেকে হু 8.001069 01016 ভ্া0 15955 /৯/০ 

এবং 788191006 91169% তৈরী কর! | 

এবারে, গা9] 3915009 দেওয়া থাকলে তা থেকে কি করে 89128 

4109 70100 800.14098 4/0 এবং 881807089 91996 তৈরী করা যায়, 

তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল । 

উদ্াহরণ £ 31. 19. 61 তারিখে ধর ব্রাদার্সের হিসাবের খাতা 
থেকে নিম্নলিখিত 18] 781%009 তৈরী করা হয়েছে ।, এ্রইটি 'দেখে ধর 

ব্রাদাসের [70176 /0১ 006 800. [1998 4১/০ এবং 73818/009 91996 

তৈরী কর । 
15] 13919156 65 ০2৫ 9.9. 62 

] 
1 

1)9016 38180999 ূ ৪. 076916 71351870068 17৪. 

সিজিনিরিতিরারিজ্রিলানী, নারী 2 

ৃ ৃ 

(৪) 0:25 ৯1708৪ 410 |..5000 05016] 410 | 2,00,000 
1900 200. 10308101068 25,000 32১19৪ | 1,00+845 
[7106 ৫6 ১1201010915 ূ 18,500 [১072105868 76৮0৮0৪ ৃ 6,750 
নাড016019 00 | 90007য7 076016078 21,750 

ন1য60068 1 1,595 (০) 41007970 010681010 ূ 
051:01565 100 2003 ৰ 2,190 076102101 1,500 

* 5698 ৰ 985,580 র 
৪815%1165 69000 
58188 179607:708 2,100 
98778 0051866৪8 150 
0051, £58 200. 2৮৪7 2,500 
5৮৪৪ 820 15398 52195 
60790 7868 50,590 

(9) 17509 790%0905898 1,900 
30200 10606০018 30,800 
2৪০০০৮ (186 2. 1961) 85,700 
176 17801251009 500 
08918 10 15500 5100. 56 

9808 20,895 

280,246 | 5, 280,946 

বছরের শেষে গুদামে 90,00০0/- টাক মূলের অবিক্রীত মাল আছে। 



মার ঞ1) 40000 1:৪8 ১১৭ 

[ (৪) 107%51085 4১/০__ব্যবসায়ের মালিক বছরের মধ্যে অনেক সময়ে 
ব্যবসায়ের তহবিল থেকে নিজের ব্যক্তিগত খরচের জন্য টাক! তুলে নেন। 
এই টাকা 107 1088 4/০-এ 99016 করা হয় এবং 0881) 4/9 এ ০7601 

করাঁ হয়, এটা লাভ বা লোৌকসান কিছু নয়, অনেকটা ধার দেওয়ার 
মতন । 438181)09 ৪109৪৮-এ মূলধন থেকে এই টাকা বাদ যাবে। 2 

(9) . [599 00809059৪- ব্যবসাঁয়ের নানাবিধ খরচ । প্ঘুযণ906৮ 

কথাট! আছে বলে যে এটাকে [7৭176 4/০-এ নিয়ে যেতে হবে তা নয়। 

এটা! কেনা! বা তৈরী করার খরচ নয়, স্ৃতরাঁং [53308 4/০-এ 89016 হবে 
না, 0702৮ 809. 1993 4&/০-এ 09016 হবে । 

«. (9) £১0079001999171 17792071007 অনেক সময় ব্যবসায়ে বা 

কারখানায় কাজ শেখানোর জন্ত লোক ভন্তি করা! হয়। এই সব ছাত্ররা 

এই শিক্ষার জন্য ব্যবসাঁয়কে টাকা! ( 0:91010) দ্েয়। এই টাকাটা 

'ব্যবসায়ের একটা উপার্জন, স্থতরাং ইহা] 71086 800. 1109৪ £১/০-এব 

099+৮-এর দিকে যাবে । ] 

শা 01176 480০00106 

107, 170? 0782 7760? 67060 9138 10906166?, 196] 07. 

28761910198 হনৈ, ৃ 5৮610015%8 ৃ 054 

ূ 
[০ ৪৮০০ (18৮ 050. 1901) 25,700 1 ৪ 88198  চ83. 1,00,248 
৪5120000869 79. 50,890 

77983 79602108660 17633 08960008 9,109 

44070 | ৪, 6০০৯ 1080, 31. 1961 টি 

৪) 081829 10 58108 2,190 
»১ 59৪ 95,580 
2৪ 0051) 558 500 0969: 95600 
৪) 13815008 (9088 

০:০096)--605081690 6০ 
০56 220 108৪ 419 28,175 

15. 12891 48 [নৈ১1889145 



১২৩ ' বাংলায় বুক- ং 

[90116 800 1098 48 0০0012€ 

707, 1707 07601 61526097138 70680687667, 1961 01. 

125761001574 | ৪. 70861001518 | ৪, 

[৩ 9918719৪ 6,000 | 35 37:989 7০:০06---6:909- 
58::3508 0705:£98 150 1 19:90 £:০20. 7:90108 4101 €হ 26,175 
55 1১965 200171153৩5 59195 
»১ 7009 17500917898 1,200 | +, 4001912619951)10 
৮৮ 15 12080281009 800 [১7921010100 1১500 
45138151009 (96 0:০0$৮)-- 
62108197750, 6০ 050191 &1০ 16,700 

৪. 99,67৮ [১৪, 29,675 

131,205 গাল হানা 0£1101581 31:001061৪ 

০23 0 9196 1780677067, 1961 

ূ 
178908110198 1 7৪, 18. 38868 1৪, 1৪. 

9810015 0:9016078 21,750 1 0581 86 380 200 

] 

ূ 
| 
! 

সস. ৮ ০2225 [উদ ০ শা শা 1টি 

ৃ 
| 

ূ 
| 

10 00800. 20,895 
05015) 81 100,000 907 [09০6০7৪ 20.600 
4062 96 1০256 96০০৮ 170 77599 ৭ 30,000 

61019 595: _16৮700. ঢা0016515 8200 
ূ 116,700 | নায় | 1,695 

17883 101৬%17085 5,000 150৮ &0৫ 
রি না 117,700 1150101092৮ 1১,500 

| টা 800. 73011017089 98,000 
7৪. | 199,450. [৪, ] 199,450. 

উদ্বাহুরণ £ 91. 19. 61 তারিখের নিয়লিখিত 9] 815299 এবং 
ভন্যান্ত হিসাব হইতে বস্থ এণ্ড কোম্পানির [ঘ:50106 210১ 01096 800 

[১০৪৪ /8/6 এবং 3818099 81)99৮ তৈরী কর । 



হাব &। 4০000 স৭:৪ ১২১ 

গু 181 13818099 বা সি 

08016%] 49০০0008 50,909 
13511017089 85,000 
মা: 6016 2,500 
[0:9)05868 10,900 
8০০8৪ (186 95008, 1961) 6,750 | 

886৪ | 815 
88158 | 25,800 
11590101091 ূ 10,590 
1)18০0006 | 125. 59 
চ১৪6০০০৪ ও 8:03 | 2700 | 
938150198 | 8১010 ] 
05910190721) | 2,591] ূ 
[1090209 ৃ 700. 
চ90৮5 76০৪ 00 175398 9,970 ! 
পু55111106 10:0917598 51৭ ৰ 
1709868£9 56. 
[)1900017, 01088০8 (01817 515060106) 9 
09810 110 17800 200 ৪6 3901 5,574 

ৃ 
|_ 5,514 
ূ 7৪. 15,650 | 8৪. ৭5,650 

অন্যান্ত হিসাব (81096029069 )--(1) 31 ডিসেম্বরের অবিক্রীত 
পণ্যের মূল্য ধরা হইবে 6,595 টাকা । 

(9) ক্ষয় (90190196109) বাবদ 01101785 থেকে শতকরা 92 টাকা, 

মা0া0)16009 থেকে শতকরা 10 টাকা এবং 11801100য থেকে শতকরা 10 

টাকা করে কেটে নিতে হবে। 

উত্তর £-_ 
[ষে সব লেন-দেনের হিসাব লেজারে ডবল ০৮ করে তোল। 

হয়েছে ণালঞা 8৪1%0০৪-এর মধ্যে সে সকলই আছে। কিন্তু যেসব 

লেনদেনের হিসাব তখনো! করা হয়নি, তা অন্যান্ত হিসাব বা! “401986- 
[087168” বলে 1০6৪ দেওয়া হয়েছে । লাভ লোকসানের 4&/০ তৈরী করার 

আগে প্রথমে এই সব লেন-দেনের হিসাবগুলির জন্য ডবল 9০৮০ কবে 
নিতে হবে। যেমন [)907991%6100-এর জঙস্ত--10902:90186100 4/৫ 

39015 হবে এবং 881101085 8/0, দা 001606 4/০ এবং 01800008৮10 

১079016 হবে 
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177. [06101501860 4৯0০0017€ 07, 

108 ॥ 
নট 708৮610181878 সরি রি 728:৮1০018 | ১ 

109০0 9] | 70730117176 41০ 695 | 7290. 31 | 73৬ 010ঠিতে নিত? 
», না 20109 410 250 [0৭9 44450087077 | 
॥9 11150117097 410 | 1,059 [1৮19091 ৷ 1,997 

[৪,102 চি: 1,099 

107, 7301]1017ঠিও /৯১০০০৩৫১৫ 07. 

! ] 
108৮৪ ৬. 4১170002061 10866 ৃ | ৯71001210 1961 | 5৮61০091278 | ক, 1961 | [৮৮61০051275 ৪, , 

| ৃ ৃ 
1. ৯ ১২৭ ভে নিই ৰ ০528৯ 58 ৮5৮৯112-524 

৫ ৃ | ৬.) 
20. [10 02197708 0/£ । 25,000 | 1090. 91 1 8% 7)610:90126107 | 695 

11 ূ ॥১: 10012028010 | 924,855 

4 ূ হারার 
196 ্ | 95,000 25,000 

পেশি ািিশীশা্সী ১ 

0, [10 0912709 010. তি *। গ্রঞু 85 

4525 ] 

[ হা201606 48/০ এবং 17801011765 4৯/০-ও এইন্দপ হবে] 

"1178011764৯ ০০০৪]]2 

97 20? 2706 ৮6০0 67080 97156 17060678967) 19647 007, 
টিউউউি সিন রি 

[ 

72৮61০01278 ূ শে ্ঠ 18761 0018৪ ৭ 

দির জি 585555572558-52-5575825552 

[০ 86০০৮ (020. 15 1961) 5750 ৃ 13 9519৪ [৪,. 95600 
5 12070178398 10,990 74955 7960008 
** 529৪ 876 [07808 9৮00 22,900 
) 01906010 0027895 ১ ৪6০০2 (709০. 819 1961) 6,59৮ 

(19001506510) 979 
॥5 739157708 (3198৪ 
[9050)-7675081960 10 
7:০8 200 1,089 410 19,328. 

29, 426 29,425 



সার &1) 80000 মণ1৪ ১২৩ 

[0016 8100 10999 4৯/০ 

107 17707 87568078090 9156 408061067, 71967 07. 
টু ইত যত রি 

870020৮ 1 4807000 
29৮61001979 এ, 7861০012578 9, 

নি যর টিন রিটের রানা রাত হরর 1 গ 
৬ ৬ | 

[10 101700026 , 195 | 37 91955 70০5৮ ৃ 
”)99127198 5,010. 67519197190 0077 | 
78:4১0.50118917922 2,521 [01706 4/0 ৃ 19,298 
"১1080127109 1009 
৮) 70100, 78693 6 1568 98270 1 +):101500501 ৃ 50 
£) [125 011110651500910509 5171৮0810০০ (96 1089) | 
1?) 7030569 56 | -_ 610516৮900০ | 
"৮ [081079018,0101 "-- ূ 08016%1 419 ূ 1,848 

73911917088 9 23% 62) । 
ঢাও011219 2) 10% 250. ৫ 

৬7190131799: 0 10% 75059 2 
55. 149196 1 8৪, 14,196 

70414 0০5 ওলি 012 83580 & 0০. 

৫5 0৫ 9136 196087897, 2961 

ূ [ 
44532%3 ূ 1১৪, ূ [5, 

ণ 

08016591 50,090 08810 110 00৮00. 209. 
14635 96 15095 | 1,848 26 13201]: 5,5)4 

71 48,152 
ও 91001. 17 11009 ূ 6,595 

| 
না জ016019 | 2,500 

7,853 10810:9012,100 |. _ 959 টিং 

81801170092 | 10,590 

14699 109002901%51010 |_11959 
9,498 

33011017085 55900 

156583 10919016100 695. 
24,875 

[9৪.) 48,159 চ৪ 48,153 



১২৪ বাংলায় বুক- 

উদ্ধাহরণ £ নিম্নলিখিত 7719] 73918006 ও অন্যান হিসাব হইছে 

80108) 70:056 520. [108৪ 49000006 ও 73818%009 9096৮ তৈরী 

কবর- 

পা, 341,৯06 01 901 4.9. (51591)018, 

0৫ 69081) ০279, 1961 

09016 %18770968৪ 

ঙ ৬ 

1079 170চহ, ৯০০০০ ৃ 55500 080165] 4000706 « তি 0১000 
[58390 800 73011010289 .*. 20,909 | 99198 ১০০৪ 189980 
12] 200 11201017095 ূ 19,000 100178,898 0963209 | 3,000 
00169092100. না1য6098 1,400 ৪9001 009016018 .:108620 
99৪ (0090015060126) ূ 15,900 00290610981 7:97010]) | 800 
ভ£9৪ (0019:00006158) *, “০ 900 ৰ 
9819:198 .  *** 4,000 ূ 
(09:0526 1050 ূ 9,200 
9391899 7960৮08 1,900 
[0:09108865 36,000 
96০০৮ (18৮ ০], 1960) . 19,790 
পা 018:288 & 170097996 190 

৮ 1,790 
85 800 18568 120 

91005 709000:3 
3670675%1 55010970898 
058, 2৮ 9%08 10,910 

! 

ূ 
ৰ 
] 

ূ 
| ৃ 
] 

ৃ 71118 চ১9০815)]9 রা 1,800 ূ 

7৪, ৬1569450 

নিয়লিখিত হিসাবগুলি করিতে হইবে-_ 
4 শর ৯ 4৯ ০৮৫০৮ রাসসস্পা শ। 4 এটি শর কসসপরি পা ০ | খপরটস্সসশ এ পপর আপোস ৫৯০৯ তি এ 

টাকা। 
(2) অবচয় (26079018600 ) বাবদ 77900 800 701181788 হইতে 

9%%, 7180৮ 800. 118010106 হইতে 10% এবং দা016076 800 

দু ৮075৪ হইতে 17% বাদ দিতে হইবে | 



সাব 51) 80007 19 ১২৫ 

80106 8100 90116 8 14083 4৯০০০0 

91. 1707 876 7607 65760 9017 476) 1961 07. 

1৪, 1৪, 
ঙ ৪ হি 

ঘা 50০]: (1. 7. 60) * 19,790 3 92195 18,830 

2) 100109893 86,000 1935 29005 15900 
7653 05960808 8১000 |] 88,000 11190 

ূ ?, 936০০] (90.6.61) 29000 
১ 0%0089 100%108 র 9,200 | 
»+ 1509৪ (708019680৮0; ূ | 

178) |. 11,200 ূ | 

?) দা] 17909 | ূ 
॥ ] | 

৮ 31055 1৫02৮ ০1৭. | ৪4,880 র | রি | 

99080 ূ /7 99,130 
ূ | ৪ 0985 61০26 ৮18 1 225৪ 

”। ৪8,197195 রঃ 4000 

» ৮48298 (01)0:0000- র £) 4১100761061969117- ূ 
0০) 800 [791010)) ূ 500 

+” 13808 01698 800 ৰ 
[7766168% 180 ূ | 

? 1568 200. 19568 1209 ূ ' 

18: 36085] 00898 ূ 840 ৰ 

ূ | 
১১ [08090890107 :-- ূ | 

[9706 8700. 7011017089 ; ূ | 
82?% 600 | ৰ 

21806 8700. 21200101067 | 
৬ 10% 1,200 

মাতা ঢ0০ & সয098 | ৃ 
7%% 105 | : 

ূ | 
"08181000১1৮ 20:০1 ৃ 

01570816790 60 0900109] ূ 
&19 175985 | 

24৭80 | চ5. 84780 



১২৬ বাংলায় বুক-কিপিং 

9414 05, নদ 01 ১0 28৯. 8. 018215 018. 

098 6৫ 907 8%758১ 19641 

11500515063 [৪, ৪, 4$5645 10৪, 19, 

22552225 ড০০85252 ১0০০:85---18:-2-8 
গু ঙ 

51007 ূ 0881) 2৮ 7381010 ০৯০ 10,910 
02901609178 105690 | 131118 79091591018 . 1,300 

0801%51 9:177075 1309078 «296,602 
£0600196 1 01009 560০0 ৫ হু 2935090 

4400 ৪ 
12702িট | 175285 মাএ01609 200. ৰ 

87285 | ঢা1য0198 ১. 15400 
1/0$9 [)1- ঃ 1653 191979০012৮ 

৬. 10851. 5,500 ; 81,785 (1020 ০.০ 1:05 
র্ ৰ ৰ 1800 2০. 019,011 | 19295 

ূ 29৮ ] 14)000 ও 
গু 14655 1)810:9০19- ূ ৫ 

6100 | 2,900 ॥ 1 নি 

1১৮70 8/00 0110. 10,890 
1089 | 20,000 

14658 19901:9010- 1 

|_ ০ 
2৪, 92405 1... ও 092,405 

উদাহরণ 2 1961 সালের ৪1শে ডিসেম্বর তারিখের নিম্নলিখিত 
[19] 13819068 এবং অন্তান্ত হিসাব (010.9611)910769) হইতে বস্তু বায় 

কোম্পানির 7:90106 /0, 709 200. 15089 4/0 এবং 138187509 97799% 

তৈরী কর-_ 

অন্যান হিসাব (৬ 

পণ্যের মূল্য 8,00০ টাক] । 

(2) 1900. 800 7391101708-এর এক বৎসরের অবচয় (181)90186100)- 

এর পরিমাণ 8,0০০ টাকা। 

(8) 47069675 16৮ 70091610] 1091১6৪” 55 টাকার স্থলে বাড়াইয়া 

1,000 টাক করিতে হইবে । 



সাব 79 2000০ ৪ ১২৭ 

হা, 5 417৮060859৪ [০৬ & 0০0. 

63 07 3196 1080870967১ 71967 

ৃ মে 
10901 029016 
৪, 7৪. 

এ শি & টিটি ভী শি শাাািািী ীশীশশশ শশীশটিট শাাশীশশিটি 

418 08901651410 20,000 
81808501581 419 90,000 

ও. 49407176210 2১500 
7325 101৮110£ &10 8,900 
৪৮০০] (1.1.61) 4১500 
[2 01015,898 ক 15,000 

৪9199 *০* ূ 90,000 
(9) 29607 1005৮109800 006ছ9183 9860 1,195 
০) 10180010068 ূ 140 ৪ 250 

1)9106015 9,000 
৬ €007:5376018 19,000 

139৭. 19065 « 800 ঙ 
(০) 951925958 20৭ 2893 ৪590 

03 1269 10%551:08 90909 
08001589 0৮%8:08 950 
[99959 10৮ 100060] 109105 5%5 
[829] 01791£08 199 
1311159 7১9০8919019 1,500 
131]19 12৮2)]9 1,000 
১9106 2100 [79598 1,950 
[800 9990. 13811911055 ৪80,990 
08910) 9 13501 800. 17 11200. 4,700 

ঢ৪. 85,900 ও 85,990 

উত্তর : 
(৪) 79৮01705 0805 ৪0৭ 00:৭৪ একসঙ্গে লেখা আছে, কিন্ত 

বুঝতে হবে 896৪0৪ 10809 7৪. %,560 এবং চ১৪6০:0৪ 04৮৯ ৪:09 

795, 1১195, 

(০) 119097989 একসঙ্গে ছু'দিকেই লেখা আছে, বুঝতে হবে- 

10180090106 4110 ৪0135. 190 এবং 7019090.06 19981590 ৪, 280. 

(০) 98120199 £100 ৪৫০৪ একসঙ্গে দেওয়া আছে 28৪. 3১,500, 

কিন্তু 99187193 কত বা! 286৪ কত আলাদী_করে দেওয়া নেই। শুধু 
ড্বা%৫০৪ থাকলে আমরা [50106 4/০-এ 8৪৮16 করি, ধরে নেই ষে, 

ভ্ব৪৫০ হোল বিক্রয়যোগ্য পণ্য উত্পাদন করার দরুণ মজুরী । শুধু. 9157165 



১২৮ বাংলায় বুক-কিপিং 

আমরা 7:02 & [7088 4/০-এ 0৪১৮ করি, ধরে নেই যে 88187198 হোল" 

সেই সব কর্মচারীদের বেতন, যাঁর! পণ্যোৎপাদনে সাক্ষাৎভাবে বা 
অপরোক্ষভাবে ( অর্থাৎ 0905) সাহায্য করে না। 

8818095 504 88০৪ একসঙ্গে থাকলে আমরা সাধারণতঃ ধরে নেই 
ষে, এই বেতন বা মজুরী পণ্যোত্পাঙ্দনের থরচ ( 128001906011706- 008৪ ) 

নয়। স্থতরাং 9918201680০ 9৫98৪ আমরা 11:80106 81/0-এ 0801, 

না করে ০16 820 [9033 0 এ-ই 09৮ করবো । 

[ [1800 80৫ 7011017৫5-এর ক্ষয়-ক্ষতির জন্য হিসীব হবে ৫ 

[09060188107 /১/0.....,,..)618 8১000 টাকা 

“হার 09116108 410 079818 8১000 টাকা । 

4089576 10 10001910] 19৮৪৮ বাড়ানোর জন্যে হিসাব হবে 

6:01 808 [5098 1১1০..,...09016 (1,000-- 89 ) | 

416 টাকা 

_ এৰং 98986759 10£ [0090001 708)69 /0...0:5416 £75 টাকা) 

[6521০ 101 1008060] [0605 4১০00010% 

107, 01, 

10869 ] র 1 &1008105 | 0866: | ৰ $070011 1961 08701001258 ূ ও 1961 ূ 17871081978 | 35. 

-- 7 ২শািশিিটি ি 1 ৮৮৮ দশ লু পপি] ৮22 শিলিত ০ লিও - 

| | 
1 

ূ | 1] ৷ 9য 88190০০ 011 '  825 

ূ | | 81-1 | ৪) 02096 & [985 81 475 
| ূ 2:00 



জব, 40000 78 ১২৪ 

19902068100 1070156 2100 1,085 /৯০০০৪23৫ 

177, 1707" 67১9 1267 855060 3136 1796097897, 72967 07. মার হর 
০০১ 

4000020 
* [98:610031578 10, 1০8:01901578 এ 

শু০ 96০০৮ (1-1-63) 58 4500 | 95 9৯168 99,000 
)৮ 1010109 598 15,000 45855 1960105 

14653 চ6:০ ০৮৮ 1,195 19,675 10 9:৫৪ 25560 27,440 

1০ 08:0550 10 দ8105 900 | 935 96০০৮ (31-19-0631) 8,000 
5 3988 11০16 017. 16,165 এরি 

3৪, 85,540 চট, 95,440 
৪) 10180০00106 (9110 9৫) 190 1 85 97098 ৮:০2 01৭ ৪0১165 
,»:13%0 1)86৪ 800 
8 9515) &1)0 1589৪ 8500 £৮1018909006 (79991590) 250 
॥। 08989 00 ৮%৪40৫৪ |১ 250 
॥,:078980৮9 ০: 10০000010] 

[906৪ 475 
»৯:101928] 01057895 120 
9 1906 900. 18568 । 1250 
১ 109092:90120101) 010 1900 

£704 13011011758 8,000 
38187009 (০6 77০56) 
&-& 9019 9,450 ৰ 
8-8 9178 9,450 6,900 

[ব. 16,415 তে, 16.415 

৪8/৯1/0০72 ১7757 01 5550 ০ & 0০. 

44306 315 106067001, 1961 

[12115198 ৰ চও, ৰ /98965৪ 7৪. 7৪. 

31118 08581 1,000 | 088৮, %৮ 38208 
(06016078 1939009 8200 17 00) | 45700 

£5 08016%] 210 |. 80,000 3118 256০6158019 | 1,500 
400 ৩6 0:০0 3.450 [০০০০৪ 9,009 

2:).450 1/7৮89 1০89158 10৮ 

77689 1018 ত1108৪ 2,500 | 90950 199১৮) 1966৪ 1,000 | 8,000 
78 0%01%1 510 1 40,000 ঃ 90০০ 10 [750৩ 1 8,000 
404 6৮ 2:০৪ 9,450 [৯00 ৫ 80110188 | 90,000 

83450 17838 10902619510 27,000 
14695 10511065 9,200 | 20,950 

২, 654০০ ৪. 



১৩০ বাংলায় বুক-কিপিং 

উদাহরণ : 

11187 39 197006 ০01 5101 1, 0. 71851 

ডে 07 9041) ০1076, 19641 

| [991 | 07981% 
৪. | ৪, 

ৃ . 
ও । | 

ৰা 1 

0801%51 419 এ | 1900০ 
300: 709১০: ** | ৮,700 
930120:7 0:90101:8 *** | 6,009 
[১07910589৪8 ০০৯) 10,800 
9%-৪৪ ০৯ | 20,150 
10960270817) 9:0৪ ০০৯. 150 
চ960:708 086 %8:0৪ *** | | 80 

, %$ ৯29৪ রি 100 
১০৫) 8 1,%00 . 
1) €8623821065 তি 1550099 
1৮০০৪ 90. 09:০৪ *-* | 9০090 | 

99915910038 0 109৮৪ ৃ 1,000 
৮9৪৪75৪6০0৮ 101890906 ০0 1১90079 5 । 850 
7৮6৪০৮9 £০0₹ 1018০০0070৮ ০ 0:901809:58 ০০০: 150 
[70657986 00. 1070598610891568 রন | 390 
1885 19068 888 ৪00 
[0180001068 ০০) 50 15 
38810 10 199190 এ 6165 | ্ 

চুবৈ, ৮১ 405015._[135.40,515 

অন্যান্য হিসাব--(1) ১০. 6, 61 তারিখের অবিক্রীত পণ্যের মূল্য 

60 টাকা। 

(9) কর্মচারীদের বেতন (99185) বাবদ 500 টাঁক। 

দেয় আছে, (অর্থাৎ বেতন পাওন! হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্যস্ত দেওয়া হয় 

নাই।) 
3) 4359975৪ 10৮ 0380 7099৪ 1১000 টাকা 

হইতে কমাইয়া 670 টাকা করিতে হইবে । 
(4) 4599975৪102 101890006 00 1090602৪৮ 950 

টাক হইতে কমাইয়া 200 টীক1 করিতে হইবে । 

(5) 475992590০2 00159090106 ০ 0:98160 

250 টাক! হইতে কমাইর়! 100 টাকা করিতে হইবে। 



মা) 20000 ২:8৪ ১৩১ 

উল্লিখিত 11181 81509 ও অন্যান্য হিসাব হইতে কে, সি, ধর-এর্ 

01180106 4১/0১ 00106 8,700. 19089 £/0 ও 13919.7709 910996 তৈরী কর । 

'উত্তর £ [09) বেতন (9৪19:5) বাবদ 500 টাকা বাকী আছে। 

সুতরাং ব্যবসায়ের ইহা একটি দেয়। সেইজন্য একটি প্র [রহ090598 
419” অথবা! 4996568001708 [018,011165 £/০১৮ অথবা “0700910 9818ল্5 48/0৮ 

খুলে তাঁকে 800 টাঁকা দিয়ে 09৭1৮ করতে হবে। 991 4/০-এ 

1200 টাকা খরচ ধরা হয়েছে, আরও 5090 টাকা খরচ ধরতে হবে। 
সুতরাং, 9৪1 &/০-কে আরও 500 টাকা দিয়ে 8৮৮ করতে “হবে । 

স্বতরাং”_ 

উনি £/0 *** 798৮1৮--**500 টাকা । 

ঢ0০0917 98575 £১/৩--076016 500 টাকা । 

(3) 7988759 10: 788 7968৪ 1,000 টাকা থেকে কমিয়ে 5৭0 টাক 
করতে হবে, অর্থাৎ 480 টাকা কমাতে হবে। স্বতরাং_ 

[১956:৮9 10: 7386. 1080%৪ 4/০+*-1)81৮**480 টাকা । 

এবং 0:01 00. 1,088 10 *** 09816--430 টাকা । 

(4) 40399959107 101900006 028 70০০6০৯৮250 টীকা থেকে 

কমিয়ে 200 টাঁকা করতে হবে । স্ুতরাং_ 

“ঢ১99০759 10] 1018900306 00 [090$079 £১/০৮*10616 50 টাকা । 

এবং 70:01)6 000. 19088 4/0 *৮৮075416 50 টাকা। 

(5) ০990:4৪ 10 10159001600 0601028৮150 টাকা থেকে 

কমিয়ে 100 টাকা করতে হবে। (ইহা 1)91)16 13919099১ স্ৃতরাীং-- 

কমাতে হ'লে একে 50 টাক দিয়ে 0:901৮ করতে হবে ।) আুতরাঁং__ 

0116 ৪00. 1,099 4১/0----***০, 1081৮ 50 টাকা 
7986 10৮ 101960006 ০00. 025816028 026818 50 টাকা। 

স্থতরাং, লেজার &০০০৪:৪-গুলি এইকপ হবে-_ 



১৩২ 

(9) ১৪187 4৯০০00101 

বাংলায় বুক-কিপিং 

(9) [01081 59181 80000176 

1707. 07. 4907, 07. 
1৮৪, রি 

[10 0591) 15809 
৪॥ [000816921৯7 97 99185 4810 500 

416 500 

107. (3) ০56৮০ 601 880 16105 07. 

| চ. ৮. ৪. 
। 

[0 01:0ঠি6 জাত 1038 410 480 78513919008 70/1 1,000 

707, (4) ২656:ড৬2 £01 [08২0০00176 01 [066019 07. 
চি লিলি 

ূ 2১৪. | 19. 

[০ 7:0৮ & 1,08৭ 81০. 1 50 নি 88181709711 950 

107, (5) ০36৬০ 10: 17)1500970 01 0০760100915 07. 

ূ 70৪, ৪, 
[10 138197709 01 150 95 72:066 800.15989 419 50 

[80106 8150 1১101616 2100 1,095 /৯00০000 

707 179 2601 67066 9041 ০%76। 7196] 

1701, 07. 

7৪, তে, 

নাও 80)5%998.. 10,800 | 089 95163 90,150 1 
17988 1৮৬৮০, 020৪ 8099. 0,000 | 14655 789652:09 150 
০ ৬589৪ 109 টির 

॥১: 13518009 (0955 20,000 
7056) ০10 1. 9910 | 35 96০০]. (30-0-61) 679. 

পুল 20,670 1৪. 90,670 

[0 99%151195 7১700 |, 8815009 (3988 7০6) 
শ19৮68 8110. 75299 800 ণ 9/৫ 9,970 
7390 1996৪ 800 | ৮ _19180000% 15 
গু 10150090068 60 | 9১ 110691986 021170598৮001 300 
৮ 98819 10101809007) & 5১ 0989159 101: 130 [09108 480 

0৩ 029010018 ৮0 | ১, 78999:.৮9 0 721890317& 

ত135157005 (6৮ 7:০06) ০0 1999৪ 0 
৮5581092০9৫ 6০ 
0%7916৬1 ৪1৫ 8,865 

10.765 70,768 



নয 47) 49০00 70:8 ১৩৩ 

341,৭05 লা ০01 12. 0. 101581 

6৪ ০6 0061) 156, 1961 

[18101116198 8৪, ঢু, 488868 ৰ 75৪, ূ ৩. 

তু | রঙ 

৪0001 0:091607৪ 1৬ 6,000 | 0৯810 17017175100 6,165 
1953 179895০100৮ ৃ 59001 [0০018 5১700 

10290090176 * 1009] [5933 চ59৪019 101 
1 5৯900 78380 19068 570 

[07702109125 | 500 6,130 
0%10115%] 40০০000 & 19,000 
4424 ৪৮ 2:০7 8,865 [ 7933 798০০ £০৮ 

ৰ [0159007) 900 4,950 

| 90,865 চি 

| [ , | € 
| ৪০০৮ 10 1509 ৬6790 

চু | 1 [88612891708 | 18,000. 
| ৭, 25,। 765 | 1০, 2,765 

উদাহরণ 2 নিম্নলিখিত 19] 79189 এবং হিসাবগুলি হইতে 
চ্যাটাজি এণ্ড কোম্পানির 15108 ২/০১ 2:91 80. [5988 4&,ও এবং 

173919,7108 91099 তৈরী কর 2- 

58] 738181706 83 01) 30. ০. 61. 

[0901৮ চ%190093 ণ 1৪. | 09016 08,127098 ৪. 
ৃ 

9৮০০: (1-7-60) ডা 39168 2520 
7৮007008565 15950 11706 199 

৬576৪ 180 | 10009769% 02 
080015769 10552103 95 [80676 6১ 
00100019800 ৪30 0%01651 7,099 

[37085769 পু 50 1 731118 2০5৯০] ১০০ 
শ৮5৪811106 050010899 *** 90 
98195 ডি 500 
[11098 022007)68 2 690 ূ 
87110 1288 ০০ 6,000 
31118 79০91%8019 ** ৪50 ূ 
0591 10 70120 ৮০৯ 1,450 ) | 

চনে, 11,905 1 তন. 1190, 

এই হিসাবগুলি (4705860906৪ ) করিতে হইবে-_(1) 90, 6. 61 

তারিখের অবিক্রীত পণ্যের আধিক মূল্য 250 টাকা । 
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(2) মজুরী (88৪৪) বাবদ দেয় আছে ঠ টাকা ও 
(3) বেতন (3%18:5) বাবদ 25 টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে ; 
(4) লগ্মী (00599600926) এর উপর সুদ 00289:998) আরো 18 

টাকা পাওন! হইয়াছে, কিন্ত এখনও আদায় হয় নাই। 

উত্তরঃ [() মজুরী (ছ্৪৫9৪) বাবদ 2 টাকা বাকী আছে, “স্থতরাঁং, 
বাবসায়ের ইহা একটি দেয়। সেইজন্য একটি প্যা070919 17090995 4810৮ 

বা, 09656800106 1:%01]165  4১/০” বা “0010910 ৪৫০৪ /১/0১৮ খুলে 

তাকে 5 টাকা দিয়ে 0916 করতে হবে । ভ£৫৪3 &/০-এ ইতিপূর্বে 
180 টাকা খরচ ধরা হয়েছে, আরও 6 টাকা খরচ ধরতে হবে। 

স্থতরাঁং_-৪৪৩ 4/৫-কে 5 টাঁকা দিয়ে 799১৮ করতে হবে। সআ্রতরাং 

| 8২199 £১/৫ তত ১১007, 5টাকা | 

এবং [0017 ৬৬৪,০9৭ ১/০0 01. ১১ টাঁকা। 

(3) এখানে ঠিক বিপরীত ব্যাপার । বেতন (3818:5) বাবদ 5 

টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ বেতন পাওনা হবার আগেই দেওয়া 
হয়েছে । সুতরাং, এটা অনেকটা ধার দেওয়ার মতন । স্থতরাং, অন্যান্য 

ধার (099৪)-এর মতন এটাও ব্যবসায়ের 99০৮ বা সম্পত্তির পর্যায়ে 

পড়বে । সম্পত্তি 190: 719০9» স্থতরাঁং, একটি “160959 1781070563 

//0৮ বা 401500870 88%7ড 4/০” খুলে তাঁতে 25 টাঁকা 79916 করতে হবে 

আবার 8815 বাবদ আগে যে 500 টাঁকা খরচ ধরা হয়েছে, তা থেকে 

25 টাকা বাদ দিতে হবে, অর্থাৎ 991 ১/০-কে 95 টাকা 09718 

করতে হবে । স্থতরাঁং_ 

[১7910 99185 4/0 টি 9 টাকা 

এবং 3212, 8/0 07, 95 টাঁকা' 

(4) লক্ষী বা [099607906-এর অর্থ হল যে অনেক সময়ে কোম্পানির 

কাগজ, গভর্ণমেণ্টের কাগজ বা কোম্পানির শেয়ার ইত্যাদিতে টাকা 
খাটানে। হয় । তখন এইসব কাগজ বা শেয়ার (সিকিউরিটি) থেকে স্থদ বা 



মা ব&1, ৯0000 ৪ ৩৫ 

ভ্যাংশ (10118929) পাওয়া যায় । এখানে বলা হয়েছে যে, এইরূপ কোন 
লগ্মী বাঁ [10569609706 থেকে 15 টাঁকা আদ পাওনা হয়েছে, কিন্ত এখন 

পর্যস্ত তা আদীয় হয় নি। স্ুুতরাঁং, এই 18 টাঁকা এই বৎসরের আয় এবং 
সম্পত্তির মধ্যে ধরতে হবে । স্বতরাং, একটি “00888001706 [000779 4/0% 

বা 40989680006 [100795ট 4£/9 খুলে তাকে 18 টাকা দিয়ে 799৮1 

করতে হবে, এবং* [06936 07) [70৮89670010 /10-এ পূর্বে যে 65 টাকা 

০৪81৮ ত্বণছে, তাঁর সঙ্গে এই 15 টাকাও 02০81 হবে । 
09638900109 1000779 4/0 .-১ 001,৮15 টাকা 

এবং [06036 0) [07986071806 /3/0 **১ 0৮15 টাকা। ] 

স্বতরাং-_ 

শা 02106 80 151011680 [.053 4৯০০০৪1)6 0£ 01956161155 2:0০. 

19711161677 ০7,060 :9917. ০772 1987 

101. 07. 

| | 
| / 

17৮ 000]110 নি [0৮:6০] ঞ000 
| ন্. 8৭. 

লু৭০ 86০০] (1 ৭-60) 940 735 85168 9,590 
59 17010108398 রং ] 1,250 ৮ ৪৮০০৮ (30-6-61) 2১0 

॥ 0098... 0৪. 180 
488 ০৩0৪6570172 ৮৮5 | 

২285 
+১: 08510155297 2108 | 95 
৮১133187069 00170৭৪ 

0:05) ০10 *** ূ 1,970 রর এট 
থে, **, 1 ৪,710 13, ,*১ |. 98 

০ 00120019910) & র 7771 35 13815709 (কো০িজএ | 
31010972800 ১০ 8০ 2০56) 919 1,970 

১9 01795911176 17500178903 ৰ 20 ম::510 590 

৪) 811৮5 *** 800 র ॥*: 1776868৮020 | 
[5635 127908%10 “০, 25 ূ [)ঘ৪৮1701% 15, টা ] 
ব্রা টি 0 415 400 ০০৪1৪622011) হি 15 80 

৪190 | | 
-_চা191260 60 ৷ র 

09016] 41 এ 285 ৮ 
[লি *** | 2,170 নে, ১০০ 2.1ণ€ 
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347-4&80% লা 0 01786661166 & ০০, 

63 2 901 ১1496 196] 

[15101116198 4880৪ চর. 1 ৪: 

115 7)81,19 *** 500 | 08৪1 170 10070 ... ...1,470 
10070519 ৬72৪ 5 | 731]19 চ89০1%৯18 | 159 
0801] 41০ 1,000 [10৮০8627910 0৪ ঃ 620 
4৫0 19৮ 02০26 1,095 | [60510 9৮1৮0... | 95 

00018,695 1 09190800105 
100012)9 ... | 16 

৭০০ 10 01৮08. ... | 250 
80$10106৪ ন্ | 6,099 

দ্রষ্টব্যঃ [ উল্লিখিত উদাহরণ গুলিতে 128] 751%76-এর নীচে 
“অন্যান্য হিসাব” বা “80105609068” বলে যে সব হিসাব দেওয়া হয়েছে 
লাভ-লোকসানের হিসাব (90106 419 800. 01026 ৪00. [5098 /১/9) 

তৈরী করার আগে সেগুলি বিচার করে লেজার 4/৫গুলিকে ঠিক করে 

(বা 8৫19৮ করে) নেওয়। হয়েছে । কিন্ত সাধারণ নিয়মান্ুসারে এই 
88)096062৮গুলির জন্ত 0০0128] 0:০206: বা প্ররুৃত-জার্নালে আগে 

প্রাথমিক হিসাব লিখে নিতে হয় । প্রকৃত জার্নালে কী করে হিসাবগুলি 

লিখতে হয়, পরে যখন প্রকৃত জার্নীল সন্বন্ধে বিস্তীরিত আলোচন। করা 

হবে তখন বলা হবে। এখন আপাততঃ আমর1 লেজার 81৩গুলোৌই বেশ 
করে বুঝে নিলাম । ] 

গ্রশ্তঃ 1961 সালের 91শে ডিসেম্বর তারিখের নিম্লিখিত গৃদ্ণজ। 

9815009 ও অন্তান্ত হিসাব হইতে চৌধুরী এও কোম্পানির [80108 /১/, 
70116 800. 10858 4/9 ও 73819/009 91)69% তৈরী কর £-- 



ভ্রামঞ 50000 1818 ১৩৭, 

শা] 808181706 8৪3 018 3931-12-61 

19016 1091970093 0৪, 07991 7081810998 চা, 

01)91717€ ৪০০৮ টি 85,000 | 00167] 8০9৫০020 817,940 
44058106180 ৩ ৪ 49700 | 1)150০9010% 359 
10০০৭ 1)]) হি 9,500 1 30 1)9ট 2989]759 1,800 
৬260৪ , ৪ 1,500 | 31119 [৯8019 15999 
1007 800 0199706 11018709% 400 

্ শি 80081299  .., ূ 1,900 | 98168 8,60,000 
*2,01070 18906 ধ্ঃ 1,000 | 7960705 00659708 1,909 
0%1017£8 10৮72108 .,, 9,800 1 9927 0:501:078 8,4১০. 
8০৮00৪ [02108 নি 4,009 
3210198 ৯ 15,000 
01576 ৫ 01501911007 ..১ 20.09099 
032৪ 00. জা০6৩: রি 100 এ 
91709 707 ক 1,500 ৰ ূ 
[170192,893 | 26200 | 
31119 799915018১৯ ..* | 9,009 | | নর 
088] ৪৮ 91. ১06,860 | ূ 
0881. 11) 17000 নে 95; 
00708 নাএ01079 2.1 9,500 | ূ 
[1963 ্ র 309 ৷ 
6037061108 500 | ূ ৃ 

৪509৮10092৮ 475 | ূ 
9০০০৮ 19১০৪ ৃ 18,900 | | 
10518 &০০০০০৮ 19,500 | | 
(61)07] 17000670898 1,800 ৰ 
[080121009 8 420 | হিরা 

বে, |. 4,69.040 | বি. 4,59,040 

অন্যান্ত হিসাব £-_ (1) অবিক্রীত পণ্যের নির্ধারিত মূল্য 89১80০ টাকা । 
(2) বেতন (9818: ) বাবদ আরও 

বৎসরের খুরচ হইয়াছে, কিন্ত এখনও দেওয়া হয় নাই । 
90 টাকা এ 

(4) কীমা খরচ ( [518009 ) 90 টাকা আগামী 

বৎসরের খরচ বলিয়! ধরিতে হইবে । 
(4) 7১6৪9০ 1০ 73৪0. 79689 1800 টাকা হইতে 

বাড়াইয়া৷ 2500 টাকা! করিতে হইবে । 

(5) ক্ষয়-ক্ষাতি ' (1090:90196107 ) বাবদ কল-কজা 

(1:06 &0৭. [4 2,01010925) হইতে শতকরা $ টাকা এবং ফাণিচার হইতে 

শতকরা & টাকা কাটিতে হইবে । 
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[ *তারকা চিহ্কিত 73519095 কয়টি বিক্রয়-যোগ্য পন্য উৎ্পার্দন করার 

খরচ । স্থতরাং) এইগুলি 'ঘা*910€ 4/৩ এ যাবে । যখন কাচামাল 

কিনে তা থেকে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা! হয়, তখন কীাচামাঁলের ক্রয়মূল্য, 

ক্রয় করার আনুসঙ্গিক খরচ (যেমন 7005 ৪07 01997108  0)087699 ) 

এবং কারখানার খরচ (যেমন, ভাজ০৮০যড 13906, 0185 100 ৪6০৮ ), 

এগুলি সব তৈরী করার খরচ বলে ধরতে হবে, স্থতরাং [42106 4/০এ 

7০1১৮ হবে । এ 

10০০৭811৮ অর্থাৎ ব্যবসায়ের সু-নাঁম । এই “স্থ-নামের” জোরে 
ব্যবসায়ের কাটতি এবং লাভ বেশী হয় | স্থতরাং, এই স্থ-নাম” ব্যবসায়ের 

একটিত্মল্যবান সম্পন্তি। কোন লাভজনক চালু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যদি 
বিক্রয় হয়, তবে বিক্রয় মূল্যের মধ্যে ব্যবসায়ের “হ্ব-নামের” মূলাও ধন্থা 

হয়। “্জ-নাঁম” বা (0০০৭ 11],-_7381297709 91386$-এর সম্পত্তির মধ্যে 

দেখাতে হবে |] 

উত্তর 2 মোট লাভ (070৪৯ 7:০5) 84১000 টাকা; নীট লাভ 
(০6 চ:০26) » 9১70 টীকা) 738189098 91)69৮-এ মোট দেয় বা মোট 

সম্পত্তির পরিমাণ - 945880 টীকা1। 

প্রশ্প ঃ 1961 সালের 90শে জুন তারিখের নিয়লিখিত ণৃ"ণ] 
7819799 ও অন্যান্য হিসাব হইতে লাহা-ব্রাদাসের [50108 4/0১ 1০26 

500. 1,098 410 ও 3818099 91)99৮ তৈরী কর :- 



সার &1) 50000 ৭৪ ১৩০ 

118] 8818006 89 01) 30-6.-691 

ূ | 
[90৮1৪ হা 0754165 ৪. 

| | 
১১০৭ 2/-5858-৯4- ক এ ১ ূ 8 পি ব ৰ সাপপশশাশীশী শশী শশী) 

[95 200. 1120171105 " ** 19,790 1 00191 419 | 80,009 
21200156650108০ 2০ রা 34,065 3707010 079016018 ৰ 54,160 

37191:109 "1 15,005 1; 73801 1,080 |] 40,000 
মায:68 200. না1660009 ১১7) 9,480 1 1১070109805 19008 | 27149 
€৫%01159 হ 10৭ চৎ 15980 : ৭%109 ১): 2,45850 
01800 -0/16708 ০ 2,150 1 7939£%8 101: 3%7 706৮৪ | 20900 

777960019০3 ১০ 255000 
71900100601 19000203081 9,455. 
[10871012009 2000. [5508 .-.। 4,175 
€৫০০৭ চ্মা11 .০805000 
0970972] 17/50)0108638 এ 8,142 
[80107581709] & (০৬০ 1,256 শি ” 
90007) [)07)1078 নে 18,140 | 
16100001৯00 2 986 ূ 
96019 70/50)90393 ৭ 2,473 রি 
3০0 (1.1 60) রঃ 4,110 | ৃ 
17018982100. 00:65 উ 65165 | | 
70701055958 ১ 91,165. | 
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24, (9) ভ1)৪৮ 9০ 5০০ 9009:868,00 75 7380 1096৪ 7959756 ? 

ু০জে 19 9001) ৪, 13959159 28189] ? (0. 0.) 

(০) নু) 7%1850098 01 6109 7380 1906৪ 958:5৪ 40000106 ০022 

। 0৪৮ 80:11 1949 8৪ 185, 100. 780. 1991068 0081706 6106 5687 1949-80,. 



১৫২ বাংলায় বুক-কিপিং 

&29000690 &০ 23, 950. 90005 1090৮০972৪8 ০070) 9186 18701) 1950 

510000690 6০ 189. 35,000, ০০ %:5 1£9001790 6০ 8031086 9380 
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0) 10691586০00 0801691, 0:05 & 10988 &/০-এ ৭6116 হবে-_ 

95,000 টাকার উপর 6% হারে এক বছরের সুদ "1,500 টাক 

5,009 ॥& 9 5 ৮ ছয়মাসের ১৮150 

র্ 1,650 টাকা 
(11)০ 7958$%৩ 10: 890 70906৪, 0:056 ৪00. 10998 4/০-এ 

99016 হবে-- 

*.. (16,400 - 400)-*16,000 টাকা, তার 5%-800টাক1। 
32, [000 608 ৪0098108106101090 1191 39181706801 ৪ 19001 

৪৪ 00 3186, 10996121061, 1951) 0:910909 8, 17801776800 01026 & 

[0088 49900106107 6105 599৮ 80090 93196 19291071097) 1951 ৪00 &. 

3519099 910686 89৪ ০0 61086 9869 $-_ ্ 

৪ ১7501 /00107506 ৪ 

1)7, 1৪, 07. 1৪, 

0991) 10 10800 ক 1,900 08016%] &1/9 ***. ],00,000 

[07015989৪ *০৪18905000 131119 729,591 ০০, 29,209 

96০০৮ (009101106) ১.১ 85,000 ৪৪] 01:901607৪ 24,000 

৪0100 1)06906০18 »৪৪ 805000 39193 »**:: ১00,000 

12196 & 190101062১০: €0,000 1380 1096৪ 75989৮91000 
মনা001609 & মু1য6099 75,000 

[31119 18999180019 সি 20,000 

19106 & 1178,98 হিরু 10,009) 

স/898 ৮ 16,090 

38,187165 **০90.009 

৫ 8,47,200 8,47,200 
40016101091 81020086100 ৪01)101190 £ 

(৮) 019910896০0 18৪. 40,000 $ (১) 76:05108 00696810108 

18181)11061958 7 7908 800.1018595 7. 2,000, ৪89৪ 73৪, 8১00০, 

98187199 7৪, 4000; (০) 70926018810. ; 09506 &  1৫80701051 5% 
চা 07016076800. সাহ60198 10%, (0) 880 10976৪95955 2$% ০ 
90005 109০6০০, (0. ঢ,) 

[ 478, 0958 0:02 38, 66,000 : ৪৮ 2:06 78৪, 25,850 2. 
10581 ০1 95185796 90696 7১৪, 1,80,450. ] 



ভভনম জঞ্যাজ্স 

457 800 (ক্যাস-বই বা নগদান বহি) 
পূর্বে বলা হয়েছে (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে, ক্যাস-বই লেজারের 

একটি অংশ । লেজারে প্রত্যেকটি লেন-দেনের জন্য ছুইটি বিভিন্ন খাঁতে 
(০০০৪১৮-এ) দু'বার হিসাব লেখা (0০5516 ০2৮ কর! ) হয় | এই জন্ত 

লেন-দেন সম্পকিত প্রত্যেক বাক্তি ( 29:50208] 4/০), বস্ত (289৪1 4/০ বা 

[:০09765 4/0 ) এবং আয়-ব্যয়ের নামে ( ০2010] 4১/০ ১, 'আলাদ 

আলাদা খাতে ব| 40০০50৮ খোলা হয় । নগদ টাকার (ইহা সম্পত্তি ব 
[১:0109:৮5 ) হিসাব রাখার জন্য 098 &/০ রাখা হয় । কিন্ত প্রায় সকল 

ব্যবসাক্র-প্রতিষ্ঠানেই নগদ টাকায় লেন-দেেন অন্যান্য লেন-দেনএর তুলনায় 
এত বেশী হয় যে, অন্যান্য হিসাবের (4&/০-এর ) সঙ্গে এই. হিসাব (অর্থাৎ 
0891) 4১/০)-টিও একই বইতে €( 39097:8]1 17,০00০9:-এ ) না রেখে, অন্য 

একখানি পৃথক্ বইতে কেবলমাত্র এই &০০০৭$-টি রেখে দিলে কাঁজ-কর্মের 

দিক দিয়ে অনেক সুবিধা হয় । পৃথক্ ভাবে রাখা, নগদ টাকার এই দীর্ঘ 
হিসাবটিকেই বলে ক্যাস-বহি ব! নগদান বহি । স্ৃতরাঁং, আসলে ক্যাস- 
বই, ক্যাপ ০০০৪0 ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ইহা লেজারেরই একটি 

অংশ । 

এদিকে আবার ক্যাদ-বই-এর সঙ্গে জার্নালেরও অনেক সাদৃশ্য আছে। 
ফাঁরণ, জার্নাল (7095 8০০৮ বা দৈনন্দিন হিসাবের বই বা প্রাথমিক 

হিসাবের বই ) তাকেই বলে, (1) কোন লেন-দেনের প্রাথমিক হিসাব যে 
বইতে রাখা হয়, (৫) রোজের হিসাব রোজ যেখানে লেখ! হয়, এবং (3) 
লেন-দেনের বিশদ বিবরণ যে বইতে থাকে) এদিক দিয়ে ক্যাস-বইকে 
জার্নাল না বলে উপায় নেই, কারণ ক্যাস-বইতে এই তিনটি লক্ষণই 
'আঁছে। যেমন, নগদ টাকায় যে সমস্ত লেন-দেন হয়, তার হিসাব প্রথমেই 

সোজাস্থজি ক্যাস-বইতেই লেখা হয়, রোজের হিসাব রোজই লেখা হয় 
এবং প্রত্যেকটি লেন-দেনের বিশদ বিবরণও থাকে । কিন্তু জার্নাল বইএর 
সঙ্গে ক্যাস-বইএর তফাৎ হল এই যে, জার্নালে ষে প্রাথমিক ক্সাব রাখা 
হয়, সেগুলি আবার লেজারে বিভিন্ন থাতে পাকাপাকি ভাবে তুলে নিতে 



নগদান বহি ১৬১ 

হয়? কিন্ত ক্যাস-বইতে ষে হিসীব লেখা হয়, তা একেবারে পাঁকা হিসাব 
(কারণ, ক্যাস-বই লেজারের ক্যাস ০০০০৮ ছাড়া আর কিছুই নয় )। 

[ অর্থাৎ, কোঁন লেন-দেনের জন্য জার্নালে প্রাথমিক হিসাব লিখলে 

লেজ]রের ছটি হিসাবই ( একটি 8০৮1 এবং একটি ৫:98) বাকী থাকে 
কিন্ত, কাঁস-বই্্রতি হিসাব লিখলে, লেজাঁরের আর একটি হিসাব মাত্র 

বাকী থাকে । , অর্থাৎ, ক্যাস-বইতে 8৮৮ করা হলে ০:9418টি 
বাম্কী থকে, আর ক্যাস-বইতে ০:০৭? করা হলে 9০৮1৪টি বাকী 

থাকে |] 

অন্যান্য &০০০০৮-এর মত ক্যাঁস-বইতেও পাওয়ার দিক (1907৮ ৪196) 

এবং দেওয়ার দিক (05916 9176) আছে এবং লেজারের অন্ঠান্ত 

£0০000৮গুলির সঙ্গে ক্যাস-বই ডবল 92৮ড-র সম্বন্ধ মেনে চলে । * 

যেমন, (1) রাঁমের কাছ থেকে যদি 10 টাকা পাওয়া যায়” তবে 
ক্যাস-বইতে 19 হবে 10 টাকা, এবং লেজারে রামের £&/০-এ 

০981৮ হবে 10 টাকা) ্ 

4)7, 08518 3০০15 € 01 08518 4১/০ 0 07. 

7089 7১561001978 ০ [086৪ 1১9:61001879 ই 

[০1871858410 10 
(89170706209 9%100009৮ 
"88515০01701 77৯17) 

107, হজ) /৯/০ 0%. 

10869 78:61001519 4120800106 | 10896 ০8০61012578 41200070 

ঢ৪, 

৯৯ 



১৬২ বাংলায় বুক-কিপিং 

দ্রষ্টব্য 8 লক্ষ্য করার বিষয় যে, ক্যাস-বইতে লেন-দেনের বিবরণ 
( 080602৮ ) লেখা হচ্ছে, কিন্তু রামের &/০--এ কোন বিবরণ লেখা 

হচ্ছে না। এদ্রিক দিয়ে ক্যাস-বইয়ের জার্নালের সাথে মিল । 

(2) নগদ টাকায় যদ্রি 100 টাঁকার মাল বিক্রয় হয়, তবে ক্যাস- 
বইতে ৪৪৮৮ হবে 106 টাকা, এবং লেজারে বিক্রয়-খাতে- (3193- £/০-এ) 
০:৪116 হবে 100 টাকা ; 

00851) 730015 

10%.-95256 

[08569 ০9610001815 5 

ৰ [0 98199 410 100 
(738108 ০০০৪ 
৪০) 10: 08517) 

১৪165 /১/০ 

€077.-/9226 

108৮০ 78৮10012178 

শশী ীঁশাশীশী 

739 08 100 

(3) যদি শ্টামকে 90 টাঁক' দেওয়া হয়ঃ তবে ক্যাস-বইতে 08416 হবে, 
0 টাকা, এবং লেজারে শ্যামের £/০এ ৪৮1৮ হবে 90 টাকা । 

(0891) 8০০ 

07.-95076 

] 

[0886 | 72876100188 ০ 

পা 

935 ৪270018 
&10 20 

(7936108 60৪ 
277)0006 081৫ 
০ ৪705%1, ) 

91) 20713 4৯/০ 

£97.-9506 | 

] 

10868 | 02:61001218 ৬৮ 

০টি সপ পা পা || শা পাপ শা শ্পা পম্পাশ পাতা সীল 

[0 09818 20 



নগদান বহি ১৬৩ 

(4) যদি নগদ 10,000 টীকা দিয়ে কল-কক্জসা কেনা হয়,-তবে 

ক্যাস-বইতে 99916 হবে 10,000 টাঁকা এবং কলকজা £/০ বা 
[1010109:5 4/0-এ 06016 হবে 109,000 টাকা 

05851) 70০01 141 8.010810615 £১/০ 
৫ জু 

নে 07..9506 1)7,-9506 

| 
| 

0৯6৪ ₹১৯৬০৮1০ 1৪৯৪ রা [0869 ; ০8:60:01 ৪ ৭ 

1 

ৰ ৃ 
| ৪ 19১19 1 10,000 ৷ 2০08৪ 10,000 
1 (78910 629 
| 08:00889 ০1 

উদ্দাহরণ £ নিম্নলিখিত লেন-দেন গুলির জন্য ক্যাস-বইতে কী 
হিসাব লেখ। হবে, দেখাও এবং ক্যাস-বইয়ের উদ্ৃত্ত নির্ণয় কর-_ 

] 
1 

৯ 10950001005 
10: 08313) রঃ 

| ূ 

1969 

1লা মার্চ, পঞ্চাশ হাজার টাঁকা মূলধন লইয়! ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম ; 
1ল! মার্চ, চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইত্যাদি বাবদ 500 টাকার 

ফানিচার কিনিলাম; 

এর। মার, নগদ দামে 80০0 টাকার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিলাম 3 

রা মার্চ চৌধুরী এণ্ড কোম্পানির কাছ হইতে ধারে 500 টাকার 
পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিলাম ; 

£ট| মার্চ, নগ্ মুল্যে 250 টাকার পণাদ্রবা বিক্রপ্ন করিলাম; 

চই মার্চ, চৌধুরী এগ কোম্পানিকে 400 টাঁকা দ্রিলাঁম ; 

**6ই মার্চ, রামের নিকট ধারে 150 টাকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলাম ; 

ই মার্চ, রামের নিকট হইতে 60 টাকা পাইলাম । 
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ছু-ঘর। নগদান বহি ১৬৫ 

*্দ্রে্টব্য £ ধারে যখন কেনা-বেচা হয়, তখন নগদ টাকার কারবার 
নেই, সুতরাং, তখন নঙগদ টাঁকীর খাতে বা ক্যাস-বইতে কোন হিসাব 
লেখা (6065) হয় না । 

[4ভ, মি স্কানে ০০০৮০ বি0১6:* ব্যবসায়ের প্রতিটি লেন-দেনের 

গ্রমাণ স্বরূপ ভাউচার ব1 প্রমাণপত্র (যেমন) 0881) 108700১ রসিদ, বিল 

ইত্যাদি) সয়ত্বে রেখে দেওয়। হয়। ক্রম অন্্যায়ী ভাঁউচারগুলিতে একটি 
করে ক্রমিক সংখ্যা বসান হয় এবং জার্নাল ব| ক্যাস-বইতে যখন 
প্রাথমিক হিসাব লেখা হয়, তখন হিসাবের পাশে ঘ. ম.-এর ঘরে এ 

ক্রমিক সংখ্যা লেখা হয়। হিসাব রক্ষকের নিকট এই ভাউচ'ন্মগুলি 
স্কতিশফ় প্রয়োজনীয় জিনিস | |] 

26০ মানে 19889. ০110 অর্থাৎ লেজারের পৃষ্ঠা । প্রতিটি লেন- 

দেনে একটি থাকে গ্রহীতা -৪০০০৮ এবং একটি থাকে দাীতা-8০9০0. 

কাযাস বই-এর ৭৪৮1 ৪৩-এ লেখা! হয়, লেজারের দাঁতা' ৪&০০০৪০৮-এর নাম 
এবং ০901 ৪109-এ লেখ। হয়, লেজারের গ্রহীতা ৪০০০০৪-এর নাম এবং 

&০০০০০-গুলির নামের পাশে 1. চা.-এর ঘরে বসাতে হয়, লেজারের যে 

পৃষ্ঠায় এ ৪০০০৪৪ আছে, সেই পৃষ্ঠার নম্বর | ] 

দু-ঘর। নগদান বহি বা [০৭1০ 0001 5:007)60. (0851% 3০০0]. 

164 পৃষ্ঠায় ক্যাস-বইয়ের যে নমুনা দেখান হোল, তাঁতে 891৮ ও ০:6৭18 
উভয় পার্থে মাত্র একটি করে টাকার ঘর আছে (98019 0015:06৫ 

089 ০০1) এবং এ রকম ক্যাঁস-বইতে কেবল মাত্র নগদ টাকার হিসাবই 
রাখা যায়। কিন্ত নগদ টাক] বেশী পরিমাণে হাতে রাখা মোটেই নিরাপদ 
নয়, তাই প্রায় সকল ব্যবসাদীরেরই অধিকাংশ টাকা কোন ব্যান্কে গচ্ছিত 
থাকে, প্রয়োজন মত অল্প কিছু নগদ টাকা মাত্র তার! হাতে রাখে । যখন 

হাতের টাকা ফুরিয়ে যায় বা বেনী টাকার প্রয়োজন হয়, তখন চেক্ 

(01995 ) কেটে প্রয়োজন মত টাঁকা তুলে নিলেই হয় ৷ কাউকে টাকা 
দেবার সময়ে নগদ টাকা না দিয়ে অনেক সময়ে চেক কেটে দেওয়া হয়। 



১৬৬ বাংলায় বুক-কিপিং 

চেক যাঁরা পেলো, তারাই ব্যাঙ্ক থেকে তা ভাঙিয়ে নেবে । এখন, ব্যাঙ্কের 
টাকাঁর এই সব হিসাব কোথায় রাখা হবে? 164 পৃষ্ঠায় যে ক্যাস-বই-এর 
নমুনা দেখান হোল, (অর্থাৎ যে ক্যাস-বইতে টাকার জন্য উভয় পার্খে মাত্র 
একটি করে ঘর), তাতে ব্যাঙ্কের টাকার হিসাব রাখার স্থান্ন নেই | এরূপ 

ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের টাকার হিসাব লেজারে (0:9087%] [:978০7-এ) পৃথক্ একটি 
7390৫ 41৩ খুলে সেখানে রাখা যায় । কিন্ত নগদ টাকা ও ব্যাঙ্কের টাকা 
_ব্যবসাদ্দীরদ্ের নিকট এই উভয়ের সন্থন্ধ এত কাছাকাছি যে তাঁরা দুটো! 
হিসাব একসঙ্গে পাশাপাশি রাখারই পক্ষপাতী । এই জন্য দু-্ঘরা ক্যাস- 
বই (0০8916 00111171950. 00851, 3০০1) এর উদ্ভব । 'এইরূপ ক্যাঁস- 

বইতে 891৮ ও ০941৮_-উভয় পার্খে হাতের টাকার জন্য একটি এব* 

ব্যাঙ্কের টাকার জন্য একটি-__ছুইটি কৰে টাকার ঘর থাকে । নিযে একটি 
নমুনা দেওয়া হোল-_ 

107, (5851) 809015 07. 

| | | 
। 128:৮1- চিত 05910 11370 . 1], | ৰ | 08910 | 9570৮ 

হি 00127৪. [ব, |সা,। 2৪, 1 08৪, বি. 1 ঘা | 8৪. ; ৪. 
728৮1 
0101278 

7056৩ 

ও পৃ 
1; 
| 

দুস্ঘর! ক্যাস-বইতে হিসাব লেখার কয়েকটি নিয়ন 

(1) যখন হাতের টাক ব্যাঙ্কে জম দেওয়! হবে, তখন হাতের 
টাকার দেওয়ার ঘরে তা একবার লিখতে হবে, আবার ব্যাঙ্কের টাকার 

পাওয়ার ঘরে আর একবার লিখতে হবে । (একে বিপরীত 52 বা 

00706 ৪09৮ বলে )। 

(2) যখন ব্যাঙ্ক থেকে টাক! তুলে হাতে নেওয়া! হয়, তখন 
ব্যাঙ্কের দেওয়ার ঘরে এবং হাতের টাকার পাওয়ার ঘরে তা লিখতে হবে 
€ একেও বিপরীত ৪০৮ বা ০০06০ 5০৮ বলে )। 



ছু-ঘরা নগদান বহি ১৬৭ 

(8) যখন কাউকে তার পাওনা বাবদ চেক লিখে দেওয়। হয় 
তখন ব্যাক্কের দেওয়ার ঘরে তা! লেখা হবে। 

(€) যখন অন্য কারুর কাছ থেকে চেক্ পাওয়া যায়, তখন প্রথমে 
সেই ছকটাকে নগদ টাক] হিসাবেই ধর! হবে (কারণ, যে চেক দিলো, 

তার ব্যাঙ্কের কাছ থেকে চেক্ ভাঙ্গিয়ে নগদ টাঁকাঁ করে নিতে পারি)১ 
এবং ভ্চন নগদ টাকার পাওয়ার ঘরে তা লিখতে হবে । 
কিন্ত, পরে যদি এ চেক্টি ব্যাঙ্কে জম] দেবার জন্ত) পাঠিয়ে দেওয়! 

হয়, তবে আবার প্রথম (1) বারের মতন নগদ টাকার দেওয়ার ঘরে এবং 
ব্যাঙ্কের টাকার পাওয়ার ঘরে তা! লিখতে হবে । (এবং বিপরীত 4900 

তা ০০0 50৮ হবে । ) 

উদ্দাজ্রণ £ “দু'ঘরা ক্যাস-বই (বাঁ 70০81016 00108006 08): 

[০০ )-এ নিয়লিখিত লেন-দেনগুলির হিসাব দ্রেখাও এবং কত টাকা 
হাতে আছে, কত টীকা ব্যাঙ্কে আছে, তাহা দেখাও 

1962.সালের লা জানুয়ারী শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী 10,000 টাক! মূলধন 
লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিল; 

গর! জানুয়ারী, সে 40,000 টাঁকা ব্যাঙ্কে জম দিল; 

ওর! জানুয়ারী, সে 500 টাকার ফানিচার কিনিল 3 

£ঠা জানুয়ারী, চেক্ লিখিয়া ব্যাঙ্ক হইতে 1,000 টাক! তুলিয়া লইল; 
£ই জানুয়ারী, নগদ 700 টাকার মাল কিনিল; 

€ই*জানুয়ারী, রামের নিকট!হইতে মাল কিনিল এবং তাহাকে 2,090 
টাকার একখানি চেক দিল; 

1ই জানুয়ারী, শ্কামের নিকট হইতে 60 টাকাঁর একখানি চেক পাইল, 
এবং 

৪ই জাগ্চয়ারী, শ্তামের চেক্ধানি ব্যাঙ্কে জমা দিল । 
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উদ্দাহরণ ১৬৯ 

দ্রষ্টব্য ঃ এখানে ০00.0106৮ 1২০. এবং 119029: 7০011০-র জন্য ঘর 

করা হয়নি, কারণ, এই ঘরগুলি আপাততং আমাদের কোন কাঁজে 

লাগছে না। তবে, পরীক্ষার খাতায় এ ঘরগুলি দেখিয়ে দেওয়া ভাল । 

উদাহরণ একঘরা ক্যাঁস বইতে নিম্লিখিত লেন-দেনগুলির 
হিসাব লিখ এবং লেজার 09৪6/08 কর-__ 
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১৭৩ বাংলায় বুক-কিপিং 

20, 9) 7)%18%7)08 ০1৫ 

2 11110 0518009 ৮1৫ । 1,990 
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107. 0891) 73001 07. 
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১৭২ বাংলায় বুক-কিপিং 

চিদাহরণ £ নগদ টাকার ঘর এবং ব্যাঙ্কের টাঁকাঁর ঘর সমঘ্বিত দু”ঘর 

ক্যাস বইতে নিয়লিখিত হিসাবগুলি দেখাও এবং ক্যাস-বইয়ের উদ্ব স্ব 

নির্ণয় কর-_ 
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স্নলহম অন্যান 

[০৫:০৪] (জাবেদ!) ব! দৈনন্দিন বা প্রাথমিক হিসাবের বই 

জার্নাল সম্বন্ধে আগেই কিছু কিছু বলা হয়েছে, এখানে আমরা এ 

সম্বন্বেআরে। বিপ্তারিত আলোচনা করাত দাঈ । 

জানাল ও তাহার প্রয়োজনায়তা 
জীর্নাল হোল' দৈনন্দিন হিসাবের বই, রোজের হিসাব রোজ যেখানে 

লেখা হয়। যখনই কোন লেন-দেন ঘটে (এক নগদ টাকার লেন-দেন 
ছাড়া, কারণ, নগদ টাকার যাবতীয় লেন-দেনের জন্য ক্যাস-বইয়ের 
একচেটিয়া অধিকার ), তখনই লেন-দেনের প্রকৃতি অনুযায়ী কোন বিশেষ 
জার্নালে তার প্রাথমিক হিসাব লেখা হয় পরে সময়ান্তরে লেজারে ডবল 
৩8৪: পাশ কর! হয় জার্সাল বই অনেকট। ০৪৫ খাতার মত দ্ধবং 
লেজার ঘঃ৮খাতার মত। কারণ জার্নাল বইতে বিশদ বিবরসহ 
প্রথমতঃ যে হিসাব লেখা হয়, সে সব হিসাবই পরে আবার লেজার 
বইতে আরও সংক্ষিপ্ত আকারে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু জার্নাল 
বইকে রাফ, খাতা বলা হোল বলে এ মনে করা উচিত হবে না ষে, 
জার্নাল বই তেমন জরুরী জিনিস নয় বা জার্নাল বই না হলেও কোন 
মতে কাজ চালানো যেতে পারে । বড় রকমের ব্যবসায়-প্রতি্ঠানগুলিতে 
একই সময়ে কত রকমের লেন-দেন হচ্ছে, তার হিসাব সরাসরি ডবল 
9০6: পদ্ধাতি অনুযায়ী লেঙজ্জারের বিভিন্ন 4০০০৪০$গুলিতে নিভূ্লভাবে 
লেখ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, তাই আলাদ! আলাদা! জার্নাল বইতে 
সাময়িকভাবে তাদের প্রাথমিক হিসাব লিখে রাখা দরকার। পরে 
জার্নাল বইগুলি থেকে গুছিয়ে সব হিসাব ধীরে স্বৃস্থে লেজারে তুলে 
নিতে হয়। এ ছাড়াও জার্পালের প্রয়োজন আছে এই কারণে যে, 
লেজারে প্রত্যেকটি হিসাবের খুটিনাটি লেখ: সম্ভব নয়, কিন্ত জার্নাল 
বইতে তা সম্ভব। কারণ লেঙ্জারে 4০9০৪০$ গুলিতে যে হিসাব থাক্বে 

তা সংক্ষিপ্ত এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার তাই, কোন লেন-দেনের হিসাব 
নিয়ে যদি কখনো গোলমাল বাধে এবং সেই লেন-দেন সংক্রান্ত খুটিনাটি 



ই বাংলায় বুক-কিশিং 

জানার যদি প্রয়োজন হয়, তবে লেজাঁর বইতে তার সন্ধীন মিলবে না» 

তারিখ মিলিয়ে জার্নালেই তাঁর খোঁজ করতে হবে। সুতরাং, জার্নালের 

প্রয়োজন কেবল মাত্র লেজার দিয়ে মেটান সম্ভব নয়। লেজারে যে 

আমর! যাবতীয় লেন-দেনের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হিসাব 
পাই, তার প্রধান করণ, জার্নালের সীভচর্য । আতবাং, জার্ধাল হিসাব- 

রক্ষা পদ্ধতির/একটি অপরিহার্য অঙ্গ । 

প্রয়োজনান্ুসারে বিভিন্প প্রকার জানালের ব্যবহার - 
আগেই বলা হয়েছে যে, পূর্বে যখন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন, 

আজকালকার বিরাট বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মত এত বড় ছিল 
না, তখন হিসাব লেখার খাতাপত্রের পংখ্যাও ছিল কম। হয়তো 

একখানি জার্নাল, একখাঁনি কাস বই এবং একখানি লেজাদ্রই কাজ 

চলেযেত। কিন্তু ব্যবসায়ের আয়তন বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাতাপত্রের 

সংখ্যাও বাড়ীতে হোল । 

_. কাজের স্থবিখার জন্য আজকাল বিভিন্ন প্রকার লেন-দেনের প্রাথমিক 
হিসাব লেখার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন জার্নালের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে এবং 

এতে হিসাব লেখার অনেক সুবিধা হয়েছে । বর্তমানে যে সব জার্নালের, 

ব্যবহার সমধিক প্রচলিত, সেগুলির নাম তৃতীয় অধ্যায়ে বল হয়েছে 

(15 পৃষ্টা দ্রষ্টব্য) এখানে সেগুলি সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা! করা হ"চ্ছে। 

বর্তমানে জার্নালের যে বিভাগ € 991১9118107 ) হয়েছে, তাতে জার্নাল- 

গুলিকে আমরা ছু'ভাগে ফেলতে পারি-- (1) বিশেষ জার্নাল বা 

9703088] ০০:১৪] যেমনঃ 12000108895 ৩0010299899 ০১119]) [08৮09 

০5:08] প্রভৃতি 7; এবং (9) সাধারণ জার্নাল বা ০০391 1১:০01)0, 

০7১70141, 7০000 741.5 

1. থরিদ বহি বা £4:০18859 0০908] $ এই বইখানিতে ধারে 
পণ্যদ্রব্য কেনা হু"লে, কেবলমাত্র সেই লেন-দেনগুলির প্রাথমিক হিসাব 
লেখা হয়। পণ্যদ্রব্য ছাড়া অন্ত কোন জিনিস যেমন, ব্যবসায়ে ব্যবহারের 

জন ফাণিচার। কলকক্জা, অমি বাড়ী ইত্যাদি ধারে কেনা হলেও সেই 



বিক্রয় বহি ১৮১ 

“লন-দেনগুলি এই বইতে লেখ। হবে ন।। আবার*নগন্দ টাকায় আমর। 

যে জিনিসই কিনি ন| কোন, তা পণ্যদ্রব্যই হোক্, বা ব্যবসাকে 

ব্যবহারোপযোগী কোন স্থায়ী সম্পত্তিই হোক্ বা অন্য যে কোন জিনিসই 

হোকৃ_তার কোনটিই খরিদ বহিতে লেখ। হবে না। 
এই বইখানিকে 07008899709 7300 বা [0:0178895 73004 বা 

০2% ৮৮ অথবা 10৮০:০৪ 0০০-বলা হয়। 

বিক্রেতা যখন ক্রেতাকে মাল পাঠায়, তখন সে কী কী জিনিস কত 

পরিমাণে পাঠালো এবং তার দরই বা কত এবং বাট। বাঁদ দিয়ে মোট 

দান কত হোল,_ এই সব একখানি কাঁগজে লিখে ক্রেতাকে পাঠায় ।,এই 
কাগজখনাকে বলে 10৮০1০০ ব। “চালান” । বিক্রেতার নিকউ এই 

চালান” হোল “নিগগম চালান” বা 09৮৬৭ [0৮০10০ এবং এরক্রতার 

নিকট এই “চালান” হবে “আগম চালান” বা [010 [750109. বিক্রেতা 

এই: থেকেই তাঁর বিক্রয় বহিতে (3৮193 0০5771-4 ) প্রাথমিক হিসাব 

লিখবে, আবার ক্রেতাও এই “চালান” দেখেই তার ক্রয় বহিতে 
( 1১011019595 ০990%1-এ ) প্রা থমিক হিসাব লিখবে । বিক্রেতা দুই কপি 

ক'রে চালান তৈরী করে, এক কপি ক্রেতাকে পাঠায় এবং অন্য কপি 

নিজে রাখে । ক্রয় বহির একটি অতি সাধারণ নমুনা! দেখান হোল-__ 

50310109565 )0011)9] 

[1৮3 

মা [১৮৮১৩ ৯৪ 10৬. হানি ১ 
| ১০. পু 

0৯1), 1 00110) 51১০৯ ৩, | 
৩২৮৮1010010, ] 40 "4,909 

*) । 1১, 0. ৭:৮1), ] | 

| [2%৮0, 9 23, 5১000 
| | 

] ) 

2. বিক্রয় বহি বাঁ 55169 ]108:091£ এই বইখানিতে ধারে 

পণ্যদ্রবা বিক্রয় হ'লে, কেবলমাত্র সেই লেন-দেনগুলির প্রাথমিক হিসাব 

লেখা হয়। পণদ্রবা ছাড়! অন্য কোন জিনিস যেমন, ব্যবসায়ে ব্যবহারের 



ট্ই বাংলায় বুক-কিপিং 

জন্য ফার্ণিচার, কলকজ্জা, জমি, বাড়ী ইত্যাদি যদি কোন কারণে বিক্রয় 

করা হয়, তবে ধারে হ'লেও, সেই সব বিক্রয় লেন-দেন এই বইতে লেখা 

হবে না। আর, নগদ টাকার লেন-দেন হলে তো কথাই নেই, তার 

কোনটিই এই বইতে লেখা! হবে না । এই বইখানিকে 89165 7১ 73০০ 
বা 58198 73০০) বা 0০৮দ৪7৭ 170%০108 73০০%-ও বলা হয় | ূ 

ক্রেতাঁকে যে চালান বাঁ [2৮039 পাঠান হবে, বিক্রেতার নিকিতা” 
হবে নির্গম চালান ব। 096%৮81017)50869 এবং এই চালান থেকেই 

বিক্রেতার বিক্রয় বহিতে প্রীথমিক হিসাব লেখা হবে৷ বিক্রয় বহির একটি 

অতি সাধারণ নমুনা! দেখান হোল-_ 

নি ৭৪165 10107178] 
প
র
 

001৮2850 | 

ডিও | [96100 ]8ান াড, 1 19. তি, 35 
19--. 3. 

০. 

8), 2 1 850 81700). 
| 13017707% 1 | 58 4,900 

9162 181]0001চ, | 

| 86001, 2) | 90 9,709 

টীিিতিতিটিতি তির
 িতীনি টি 

3. খরিদ ফের বহি বা [২6৮০115 00/8103 7০0011781 : ধারে 

পণাদ্রব্য ক্রয় করার পরে, কোন কারণে যদি কিছু কিছু দ্রব্য আবার 

বিক্রেতাদের কাছে ফেরৎ পাঠান হয়ঃ তবে সেই লেন-দেনগুরির প্রাথমিক 

হিসাব এই বইখাঁনিতে লেখা হয়। অর্থাৎ, পণ্যদ্রব্য ধারে কেনা হলে, 

খরিদ বহিতে প্রাথমিক হিসাব লেখা হয়, এবং সেই পণ্য ফেরৎ দ্রিলে, 

খরিদ-ফেরৎ বহিতে প্রাথমিক হিসাব লেখ। হয়। 

এই বইখানিকে 78৮9209 05৮দ78708 73০০] বা 01:002595 1800 

৪০০৩ বলে । 

সাল ক্রয় করাঁর পরে যে কোন কারণেই হোক্, তার থেকে কিছু মাল যদি 

ফেরৎ দেওয়] হয়, তবে যে ফেরৎ দেয়, অর্থাৎ ক্রেতা, একখানি কাগজে লিখে 



বিক্রয় ফেরৎ বহি ১৮৩ 

পাঠাবে--যে সব মাল ফেরৎ দেওয়। হোল, তার বিবরণ চালানে যে দাম 

ধরণ হয়েছিল, সেই অন্যায়ী দাম, ফেরৎ দেবার তারিখ ইত্যাদ্দি। এই 

কাঁগজথানিকে বলে 0০916 ০০. আবার যাঁর কাছে মাল ফেরৎ আসে, 

অর্থাৎ বিক্রেতা, সে-ও অনুরূপ একখাঁনি কাগজে লিখে পাঠাবে, যে মাল 

ফেরৎ পরধওয় গে, তার বিবরণ, চাঁলানে যে দ্রাম ধরা হয়েছিল, সেই 
অন্তযায়ী দাম, ফেরৎ পাবার তারিখ ইতাঁদি । এই কাগজখাঁনিকে বলে 
055৭1 [০০6 অর্থাৎ, একই লেন-দেনের জন্য ক্রেতা পাঠাবে 709৮1 

[০০ এবং বিক্রেতা পাঠাবে 09816 ০৪. 70৮ ০6৪ এবং 0৩৭16 

[০৮৪-এর মধ্যে শেষোক্তটিই বেণী প্রয়োজনীয়, কারণ, শেষোক্তটি হচ্ছে, 
যে মাল ফেরৎ পেল, তাঁর স্বীকৃতি । সুতরাং, অনেক সময়ে ক্রেতাঁ ও 

বিক্রেতা 'উভভয়পক্ষ ০8176 শব ০5 থেকেই: (00571 ০৮০-ও ছুই কপি, করা 

হয়, এক কপি বিক্রেতা ক্রেতার কাঁছে পাঠায় এবং অন্ত কপি নিজে রাখে ), 

যথাক্রমে তাদের খরিদ ফেরৎ বহি ও বিক্রয় ফেরৎ বহিতে প্রাথমিক হিসাব 

লেখে । অনেক সময়ে আবার ক্রেতা নিজের লেখা 70৮৮ ০৮ থেকে 

এবং বিক্রেতা 0৮৫৮ ২০৮০ থেকে, নিজেদের খাতায় প্রাথমিক হিসাব 
লেখে । খরিদ ফেরৎ বহির একটি সাধারণ নমুনা দেখান হোৌল-_ 

২০০003 000৬৮803 ট001708] 

টা ঃ ৃ 56800100128 95 এত, ৰ 2 

৪0, 41 0017) 0৪1৮, ৃ 
07001, 1 40 2009 

৮:20 1 30781 0108005 লট)? | 
| 07,07)061, গু | 10 . 9509 

4. বিক্রয় ফের বহি বা 66511058105 ] 01709] 3 ধারে 

পণযদ্রব্য বিক্রয় করার পরে, কোন কারণে যদি কিছু কিছু ড্রব্য আবার 

ক্রেতাদের কাছ থেকে ফেরৎ আসে, তবে সেই লেন-দ্রেনগুলির প্রাথমিক 



টি বাংলায় বুক-কিপিং 

হিসাব এই বইখাঁনিতে লেখা হয় । অর্থাৎ, পণ্যপ্রব্য ধারে বিক্রয় হলে, 
বিক্রয় বহিতে এবং তা” ফেরৎ এলে, বিক্রয় ফেরতৎ-বহিতে প্রাথমিক হিসাব 

লেখা হয়) 

এই বইখানিকে [96805 1080৭ 7300৮ বা 98193 96০0৩ 

8০০৮-ও বলে । 

বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে মাল ফেরত পাবার পরে যে 
০০ পাঠায়, তা” থেকেই বিক্রয় ফেরৎ বহিতে প্রাথমিক হিসাব লেখা 
হয়। বিক্রয় ফেরৎ বহির একটি সাধারণ নমুন। দেখান হোল-_ 

[২০০] [1552:05 100101781] 

29 | [০৬0109109 ্ হি 8 . ১. বি 

টি রেলিতী হি পারিনি 

1520, 10 1 8৪1৮2াক্ছোছে 8৮100025 | / 

56007, ] 90 190 
১৯:30 1 29059], 27101, | 

48209010, 2 ' 45 270 

5, প্রাপ্য বিল বহি বা 91113 7২০০০15815০ 052] £ এই 

বইখানিতে কেবলমাত্র প্রাপ্যবিলগুলির জন্য প্রাথমিক হিসাব লেখা হয়। 
প্রাপ্য বিল বাঁ 0113 29০9152119 হোল একটি দলিল, যে বাঁবদে বিক্রেতা 

ক্রেতার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট তারিখে কোন নির্দিই পরিমাণ 

টাকা পাবে । ০ 

ধারে মাল বিক্রয় করলে বিক্রেতা চালান (বা [0০1০৩ )-এর সঙ্গে 

অনেক সময়ে এইরূপ একখানি বিলও পাঠাল । বিলে লেখা থাকে, মালের 
মূল্য বাবদ কত টাঁকা কোন্ তারিখে, কার কাছে দিতে হবে। ক্রেতা 
মালের সঙ্গে চালান এবং চালানের সঙ্গে বিলখানি মিলিয়ে দেখে ৷ যদ্দি 
তার আপত্তি করার কোন কারণ না থাকে, তবে বিলে সনম্মতিহ্্চক স্বাক্ষর 
ক”রে বিলখানি বিক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দেবে । এই বিল বাবদ বিক্রেত। 
নির্দিষ্ট দিনে তার প্রাপ্য টাকা পাবে এবং ক্রেতা নির্দিই দিনে তার দেয় 



দেয় বিল বহি ১৮৫ 

টাক। দেবে । স্থতরাং, প্র একই বিল বিক্রেতার দিক থেকে প্রাপ্য বিল 
বা 8111 29991৮019 এবং ক্রেতার দ্দিক থেকে দেয় বিল বা! 311] 0852)19. 

প্রাপ্য বিল বহিকে 71115 79০91৮%019 73০০-ও বলে। 

6. দেয় বিল বহি বা 81115 6858৮] [০5:75] ;. এই বইখানিতে 
(কেবলমাত্র দেয় বিলগুলির জন্য প্রাথমিক হিসাব লেখা হয় । এই বইখাঁনিকে 

[মুত 5$5815 0০০73 বলে । 

দ্রষ্টব্য £ উপরে বিভিন্ন বিশেষ জার্নাল বইগুলির যে নমুনা দেখান 
হোল, সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে যে ঠিক ধররূপভাবে ঘর করেই 
খাতাগুলি রাখবে, তার কোন মানে নেই । প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
নিজের, প্রয়োজন মত ঘর বাড়িয়ে বা কমিয়ে বিশেষ জার্নালগুলি' রাখবে, 
এতে কোন বাধা নেই । যেমন, নিযে ক্রয় জার্নাল বহির একট বিশিষ্ট 
নমুনা! দেখান হোল-_ 
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১৮৬ বাংলায় বুক-কিপিং 

[0%০196 বা চালানের নমুনা £ 
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9৮০70781, 0০0৮৭ 1, থেকে 7,209 ৯ 20৪3 ১৮৭ 

19016 ০৪-এর নমুনা £- 

[77577 ০011 

০. 24160 
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| 1720 

57১০০1৭] )০011591-গুলি থেকে 1.০9661 7১950106 

আমরা জানি যে, সব লেন-দেনের জন্য প্রথমে কোন জার্নালে হিসাব 

লেখা হয়, পরে জার্নাল থেকে লেজারে £০০০০106-গুলির মধ্যে 7০915 

177” বাঁ ছু” তরফা! দ্াখিলার রীতি অনুযায়ী হিসাবগুলি টুকে নেওয়া 

হয়। একেই বলে জার্নাল থেকে লেজারে 205৮0 কর! । 

পূর্বে, যখন একখানি মাত্র জার্নাল ব্যবহার করার রীতি ছিল, তখন 

প্রত্যেকটি লেন-দেনকে জার্নালে 1)8996০৮ 40000170৮ এবং 097160 

$090৮0৮*এ বিশ্রিষ্ট করা হোত, এবং ক্রয়, বিক্রয়, ফেরৎ ইত্যাদি সর্বপ্রকার 

লেন-দেনই এই বইতে তারিখ অনুযায়ী পর পর লেখা হোত । তার ফলে 
প্রত্যেকটি লেন-দেনের জন্ত লেজারে ছু'বার করে ৪2৮: করতেই হোত, 

কাজ সংক্ষেপ করাঁর আর কোন উপায় ছিল না! । যেমন, ষদ্দি জান্রয়ারী 

মাসে 10টি ধারে ক্রয় লেন-দেন, 50টি ধারে বিক্রয় লেন-দেন, ৪টি ক্রয়- 

ফেরৎ লেন-দেন, এবং 5টি বিক্রয়-ফেরৎ লেন-দেন, হয়ে থাঁকে, তবে 

লেজারে মোট 9:৮৮ হোত (10+509+ 8 + 0) * 9-568 ৯ 2 196টি, 

অর্থাৎ, 68টি ০9০1৮ ৪০৮ এবং 6৪টি ০:693৮ 90৮৮, 



৯৮৮ বাংলায় বুক-কিপিং 
আজকাল 37999] ০০009] ব্যবহার করার ফলে, এদিক দিয়ে কিছু 

স্থবিধা হয়েছে । এখন, একজাতীয় লেন-দেনগুলি একটি বিশেষ জার্নালে 

'লিপিবদ্ধ করা হয় । যেমন, সব ধারে ক্রয় লেন-দেন ক্রয় বহিতে, ধারে 

বিক্রয় লেন-দেনগুলি বিক্রয় বহিতে, ইত্যাদিরূপে প্রাথমিক হিসাবু লেখা 
হয়। ফলে, এই বইগুলিতে ঘে টাকার ঘর থাকে, সেই ঘরটি যোগ 
করলে» আমরী এক সপ্তাহ, দু" সন্তাহ ব। এক মাসের মোট ধানদেস্ক্স, 

ধারে বিক্রয় ইত্যাদি কত হোল জানতে পারি । তার ফলে, আমরা খদি 

ক্রয় বহি থেকে লেজীরে 2০560 করতে চাই, তবে প্রত্যেকটি ক্রয়ের জন্য 

একব'র 607:0119599 4060017৮-এ 061)10 এবং 05901৮0:-এর 8০০০৮1)৮-এ 

( অর্থাৎ'যার কাছ থেকে কেন। হযেছে, তান ১০৫০এ০৮-এ ) 0791% করখুর 
প্রয়োজন নেই । এক মাসের মোট ক্রয় আমর| একবারে 0:01755৫9 

$9০00৮-এ 09৮1৮ করতে পারি। (0০৭1৮০:-দ্র 4১০০৪০৮-এ অবশ্য 

আলাদ। আলাদ! করে ০:০1 কর। ছাড়া উপায় নেই)। বিক্রয় বহির 

বেলাতেও এই নিয়ম প্রযোজ্য ৷ অর্থাৎ বিক্রয় বহির একমাসের যোগফল 

একবারে লেজারে 95195 4৫০০০ ৪7৮-এ 05৭16 করা হবে এবং [09১6০ :দের 

4০০০01)$গুলিতে অবশ্য আলাদ1 করে 1516 কর। হবে । এই নিয়মে, 

পূর্বের দৃষ্টান্তটি নিলে, জানুয়ারী মাসে লেজারে মোট ৪০৮ হবে, ধারে 

ক্রয়ের জন্য (1+10)- 11টি) ধারে বিক্রয়ের জন্য (1 +50)- 51টি ; ক্র 

ফেরৎ-এর জন্ত (1 +3)- 4টি ; এবং বিক্রয় ফেরৎ-এর জন্য (1+8)-*6টি 3 

অর্থাৎ মোট 7এটি | 

[ একটি জিনিস লক্ষায করবে যে, 9০৮-র সংখ্যা যাই (হাক, 9৮1৮ 
এর মোট টাকার পরিনাণ এবং ০:০01৮এর মোট টাকার পরিমাণ কিন্ত 
সমানই হচ্ছে, অতএব 10১16 ০০৮-র নিয়ম লজ্বিত হচ্ছে ন। ]। 

হৃতরাং ৮০৯৮।)প-এর শিয়ম হচ্ছে 

(1) 79010118563 1309০9)-এব এ্রতি মাসের যোগফল লেজারের 

10801058865 000006-4 06101 হবে, এবং 0:601601:-দের ১০০০00৮-এ যার 

যার কাঁছ থেকে যত মত টাকার নাল কেন। হয়েছে, তার তার £০০০৪০৪৮-এ 
তত তত টাক1 আলাদ। মালাদ। ০৪1,6 হবে । 



উদাহরণ ১৮৯ 

(2) 58165 53০০]-এর প্রতি মাসের যৌগফল, লেজারের 98195 

0000106-এ 07991 হবে, এবং 7)90৮০:-দের ঞ০9০০7৮-এ যার যার কাছে 

যত যত টাকার মাল বিক্রয় করা হয়েছে, তার তাঁর /১০০০৮:০৮-এ তত তত 
টাঁকা আলাদা আলাদ! 90১1 হবে । 

(3) 7২০০7)5 08%৪8£05 73০০]-এর প্রতি মাসের যোগফল, 

লেজাঁরের 2১9/৪:25 409৬8198 09007৮-এ 02691 হবে? এবং 0299)01- 

১৭খ 20৪০০3৮-এ যাঁর যাঁর কাছে যত যত টাকার মাঁল কেনার পরে ফেরৎ 
দেওয়া হয়েছে, ভার তার &০০০৪৪-এ তত তত টাকা আলাঁদ| আলাদ' 

09716 হবে । 

(4) [6001055 17)5/8£05 73০০%-এর প্রতি মাসের যোগফল, 

“লজান্রে 13০৮0.09 110%509 /১00০0006-4 0001৮ হবে, এবং [১৮০:-দের 

450007-এ যার যার কাছ থেকে যত যত টাকার মাল বিক্রয় হবার পরবে 

আবার ফেরৎ এসেছে, তার তার /১০০০০০৮-এ তত তত টাক আলাদ' 

আলাদ। 9:91 হবে। 

(5) 32115 1২6০615৪616 3০০]-এর গ্রতি মাসের যোগফল, 

লেজাবের্ 131115 75500181019 £৫০০০০৮-এ 892 হবে, এবং ]090৮০:-দের 

/১০০০6-এ যাঁর যার কাছ থেকে ( সম্মতি-স্চক স্বাক্ষর করা) যত যত 

টাকার বিল পাওয়া! গেছে, তার তার /১০০০০৮-এ তত তত টাক! আলাদা 

আলাদ। 076016 হবে। 

(6) 81115 7৪ড%৪1১16 83০০1-এর প্রতি মাসের যোগফল, লেজারের 

13115 1১580019 40০9000৮-এ 09018 হবে এবং 079010হ£-দের 4০0০০০০৮-এ 

যাকে যাকে (সম্মতি-স্ছচক স্বাক্ষর ক'রে) যত যত টাকার বিল দেওয় 
হয়েছে, তার তার £০০০870৮-এ তত তত টাকা আলাদা তশালাদা 0901 

হবে। 

উদ্দাহরণ ঃ নিম্নলিখিত লেন-দেনগুলির প্রাথমিক হিসাব 7১8008869 
1399৮, 98198 13090] 79601:09 09০৮চ%:93 73০9০ এবং 66800৪ 

[0৮8৫৪ 73০০]-এ কিরূপে লিখিতে হইবে দেখাও-_ 



ভি বাংলায় বুক-কিপিং 

(1) 20ই মার্চ নগেন্র বসুর নিকট হইতে 60০0 টাকার মাল 
কিনিলাম 

(%) ]8ই মার্চ কতকগুলি দ্রব্যে দোষ থাকায়, নগেন্দ্র বন্থকে 150 
টাকার দ্রব্য ফেরৎ পাঠাঁইলাঁম ) 

(8) 90শে মার্চ প্রশান্ত গুপ্তের নিকট £00 টাকার জিনিস বিক্রয় 
করিলাম; 

(4) ৪গশে মার্চ নগেন্দ্র বস্থুর নিকট হইতে 500 টাকাঁর-_মাল 
কিনিলাম $ 

(8) 24শে মাচ প্রশীস্ত গুপ্ত 1090 টাকার মাল ফেরৎ পাঠাইল ) 
(5) ৪১শে মার্চ নৃপেন্ত্র দত্তের নিকট 300 টাঁকার মাল বিক্রয় করিলাম 

ও বীরেন দত্তের নিকট হইতে 950 টাকার মাল ক্রয় করিলাম । 
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উদাহরণ ১৯১ 

[২০৫617:7)8 ও ডচ8109 1730016 

| | 
ই ।.:138:61001578 | কি [). চা, চে, 

১120 24101889065 (015 1 | 10000 
৯ * | 

, উদাহরণ £ যে লেন-দেনগুলি দেওয়। হইয়াছে, উহা ছাড়া মার্চ মাসে 
অপর কোন ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি নাই, ইহা ধরিয়। লইয়া পূর্বের উদাহরণের 
লেন-দেনগুলির জন্য লেজারে হিসাব দেখাও । 

উত্তর £ 

0717 71২11171000 

.001:0108565 4১/৫ 

107, 

10819 [১৮701001818 | 1১5, 

11001) 931. ৃ [০ ৪07007165 1535000 

১৪1০৩ 4৯/০ 07. 

70569 561001578 ১৪, 

রি ৫ 28885 ্ 

21901 91:73 90001195 20000 

[২6৫01799 0006৮/8109 4৯/৩ 07. 

[0956 | [৯০১1০0018:8 ৰ ৯৪. 

| | 
এ | সদ সপশীটটিিশিশী শীশ্ীশিিশিশী পিল পরা সী পপ 

85:০2 91 ৪3 ব92920005 8৪৪0. 150 09 
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107, [২০005 [10 ৬৪,705 4৯/০ 

70%9 [72০01010], ঘি 

7 
পেপসি শ্পাাীপশাস্টি 0 

819:০75 91 ০ চ৪৮0৮ 00টি 190 99 

01২717707২9 7,710 03 ৮1 

107. [86617018785 4১/০ 07, 

[025৮৪ [2৮610012975 75. [079 02৮10011595 ০700৪. 

রি 

্ ৮ 

80009 

[ররর 

2191. 19 10 2960008 0৩870 15000 | 01০৮. 10 1 735 00599860000 
93 ॥ 

শী গ+ টা? 

107. 1371212 10005515 4৯/৫ 07 

রি 708০9 17229:160128 [. 

15:01, 25 35 25001025605 95000 

10791 07২5, 15105 8 

107. 11855 1768. (50110685 48/0 0 

ও | 
| 

70809 ূ 87010018805. 7086০ | ০5:61001818 

শেপ পিসি শতি ০» শি তি ১১১১১১১১১১১ সপ পপ পা পচ ২ 
রি 

815৮, 99 | [০ 85193 ূ 40099 | 1৬ 2% 1 95 95920810055: 1 10000 



সাধারণ জার্নাল ১৯৩ 

4), ব1110210077 101711518 216 (1৫ 

৭4 

বৰ 

ষ 

] 

৯৭, 2৪, 

০ শু টি পন শা ৮ শী শা পাশ নি পাশ | সপ ৮৫ সপ ৪ 

17510178898 410 1 1850'00 9916৪ 4/0 70000 
চ9৮0808 [08108 410 1 100:09 ০6০০৪ 0568:08 410 16000 
.01585065 9000651৪210 90000 [ব98970075 3%80+8 410 9৮000 
01090025100 6৮815 419 ৃ 30000 31050 10066818810 25000 

522 
ূ : 

58৪. 1 2050 00 ঢ৮৪, ূ 20950০09 

টিটি নটি সস নিল ীরেরি টিটি 885 
৮ সাধারণ জানাল বা )০০09৪8 £:07061 ও ভাঙার ব্যবহার 

জার্নালকে এভাবে কতগুলি বিশেষ জার্নালে, যেমন, ক্রয় জার্নাল, 

বিক্রয় জার্নাল প্রভৃতিতে ভাগ ক'রেও দেখা গেল যে, এখনও এমন কতগুলি 

লেন-দ্রেন বা হিসাব থেকে যায়, যাদের প্রাথমিক হিসীব' উল্লিখিত কোন 
বিশেষ জার্নালেই লেখা যেতে পারে না। এইসব প্রাথমিক হিসাবের 
জন্ত যে জার্নালখানি ব্যবহৃত হয়, তার নাম সাধারণ জার্নাল ব! 

]1052051 79£0761. সাধারণতঃ নিম্নলিখিত হিসাবগুলির অন্ত সাধারণ 

জার্নাল ব্যবহ্ধত হয়-_ 
1, 0০: 0026191106 52060:1689» অর্থাৎ বছরের প্রথমে নূতন লেজার 

বইতে বিভিন্ন &/০ খোলার আগে, প্রকৃত জার্নালে লিখে নিতে হবে কোন্ 
কোন £/০ খোলা হচ্ছে এবং কোন্ '4/০-এ কত 0৩18 818205 ব। 

৬১৩ 
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0250৮ 09187399 রয়েছে | যেমন) আগের বৎসরের 73818098 91)89৮-এ 

যদি 2618 1১819009 থাঁকে, 0890--78, 500, 10১৮০:৪-৪. 10১00০0৮ 

১৮০০৮---7৪, ৪১০০০ এবং 086018 109187008 থাকে) 0790160:5--8. 6১০09০9 

0801881- 7৪, 19,50০--তবে এই বৎসরের নূতন লেজারে কোন্ &/9 

খোলার আগে, সাধারণ জার্নালে নিম্নলিখিত প্রাথমিক হিসাব লিখে 

নিতে হবে-_ 

| 
1869 ]), 02. 12০০ ০5258] | ছিব 6 এ 

2 চট ৬ শু 
910. ]. 08৪, ** 401, ূ ০ 500 

| 1)919৮0:8 ** [0 5 10+909 
। 96০০ ** [১ | ০ 8,000 

[০ 01901608৪ রি 6,0০0 
৪৮ 0551591 21৩ | ** 19500 

| (0: 970923158 09181)098 10:00806 
20:80 1:00 6109 09510085981) 

গ্রেষ্টুব্য ঃ [জার্নাল 68:5-র তলায় যে নোট লেখা হোল, তার নাম্ন 

“]80561০2৮ প্রত্যেক জার্নাল 9০৮:5-র তলায় এইরূপ-_-“ব&861005 

বাব্যাখ্যা দিতে হবে |] 

2, [01707021051 6175706 810 (01052106 21001165, অর্থাৎ, এক 419 

থেকে কোন 69৮16 08197799 বা ০9016 0818099 আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে 

অন্য কোন £/০-এ চালান দিতে হ'লে, সাধারণ জার্নালে আগে লিখে 
নিতে হবে | যেমন, 991%7198 £/০-এ 06016 10818008 9১00 টাকা 70:০9 

%00. 75088 £/০-এ চালান কণরতে হলে, জার্নালে আগে লিখতে হবে-_ 

দলা 709208] ১০০ 

2 সি - -- | 

৮০০৪ 72025$ 0৫. 1,088 410 701. রত 2800 ূ 

[0 99197168 &10 চ-28৮-| 2500 

(৪০: 608162008 8006 0818009 01 ৃ 
টি 4৩9028 ৪০ চত ৫ 057809০আ00) ৰ 



সাধারণ জার্নাল ১৯৫ 

3, স্র0: 00216061091) 0£ 21:01:8১ অর্থাৎ লেজারে কোন &/০-এ 

হিসাব লিখতে যদি কোন ভুল হয়, তবে খাতায় কাটাকুটি করে তা শুদ্ধ 
করার বিধি নেই। উপযুক্ত কোন বিপরীত ৪০৮৮৮ পাশ ক'রে ভূল শুদ্ধ 
ক”রে নিতে হবে । এই বিপরীত ০৪৮:-র জন্ত প্রাথমিক হিসাব লেখা হয় 

সাধারণ জার্নালে ধেমন, হয়তো রামের কাছ থেকে 10 টাকা পেয়েছি, 
কিন্তু 088৮ &/০-কে 10 টাকা 9৪১1৮ ক"রে, শ্যামের 4/০-এ 10 টাকা! 

2588 দিয়েছি । এখানে বামের £/০ এবং শ্তামের £/০ ছুইটিই ভুল হয়ে 
গেল । এই তুল ঠিক কণ্রতে হলে, রামের 4/০-এ 10 টীকা 9:6৫ 
ক”রতে হবে, এবং একটি বিপরীত ০৪৮: দিয়ে শ্যামের &/০-এর 20 ভীকা 
০৩1 কেটে দিতে হবে অর্থাৎ শ্বামের £/০-এ 10 টাকা 9৪৮1৪ *ক”রতে 

হবে। এর জন্তে জার্নালে লেখা হবে-_- দি 

জা ০৪০১৪] ফস বিড: 

! 90580015410 0৫. *- 10 
: [0 চ৯20878 410 ই 10 
| (০7 29011108 01৪ ৮/00€ 09010 10. 
ৃ ৪0%910098 4১/0 1) 01999 ০1 1৯078) 

দ্রষ্টব্য £ [ তবে যখন মাত্র একটি £/৫-এই ভূল হবে তখন জার্নালে 

905-র কোন আবশ্যক নেই | প্র &/৩-এ একটি উপযুক্ত 92৮ বসিয়ে 

ভুলটা শুদ্ধ'ক+রে নিলেই হবে । যেমন, হয়তো! রামের কাছ থেকে 10 টাকা 
পেয়ে, রামের £/০-ই ভুল ক”রে 100 টাকা! 6:90; ক'রে দিলাম । 
এখানে শুধু রামের ঞ/০-ই ভুল হল--90 টাকায় বেশী ৩০3২6 হল । 
সুতরাং, এখানে জার্নাল 9০৮্-র আবশ্তক নেই, কেবল মাত্র রামের 
£/০-এ 90 টাকা! ৪১1৪ করে দিলেই ভূলটা। কেটে যাবে । ] 

&, ভুর0 4১000500616 610028৪১ অর্থাৎ, বছরের শেষে লেজার 

থেকে যা'বতাঁয় £/0 এর 181870গুলি নিয়ে 15181 8818009 তৈরী করার 

পরেও প্রায়ই দেখ। যায় যে, এমন কতগুলি দেনা! পাওনা! বা ক্ষতি-বদ্ধির 



বাংলায় বুক-কিপিং ১৪৯৬ 

ব্যাপার আছে, যাদের হিসাব ইতিপূর্বে করা হয়নি, অথচ যে হিসাবগুলি 

নাক”রলে লাভ লোকসানের হিসাবগুলি (57168 4/০ এর 27০৪6 50 

ম)0৪৪ 4/০) তৈরী করা যাচ্ছে না। এই হিসাবগুালির প্রাথমিক ০০085 হবে 

সাধারণ জার্নালে 1 (40155600906-এর প্রচুর উদ্দাহরণ অষ্টম অধ্যায়ে দেওয়া 

হয়েছে এবং সে জন্য লেজার ৪9০: কী হবে তা-ও' বোঝান হয়েছে । 

এখানে এদের প্রাথমিক হিসাব সাধারণ জার্নালে কী ভাবে লেখা-হয়ু.তা 

কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখান হ*চ্ছে__) 

উদীহ্রণ ঃ নিম্নলিখিত ৪93985996-গুলির জার্নাল 97৮ দেখাও-_ 

'(1) বছরের শেষে অবিক্রীত পণ্যের মূল্য 7,500 টাকা; 

() ঢ:016879 হইতে 900 টাকা এবং 701%206 80৫ 118010170৩2 হইত 

1,900 টাকা অবচয় (19:93) বাবদ কাঁটিতে হইবে। 

]০107091 

[06, 0: 
19--+ [০৮161001978 1১ [৪ 2৪ 

লা িরারিপরিরারা 8 রর 2718 

? | 96০০৮-চ7০-৮:%০৪ ্ট 1,50০ 
| [০ 12901106 &/০ ৬ 75500 
| (89178 6009 5৪158610970, ০60109০14 8০০) 
] ৪ চিরোরররির কো তারা ন্িিররা 2544 

ক 1 [09075০18610 419 [02 19400 « ৷ 
[0 রা] 009 ৬৬ তর 200 

রঃ টন 11200 99115068900 019010177৩5 
(39106 6006 0:0518100, 101 899:60188100. 

01092260০00 ঘা 2516075 500. 21506 
| ৫0 719022175925) 
1 

উদ্ণাহরণ £ 1959 সালের 91শে ডিসেম্বর, 11:80308 &/০ এবং 7:০৪$ 

&8 [5089 4/০ তৈরী করার পূর্বে নিয়লিখিত হিসাবগুপি করিতে হইবে 
ইহাদের অন্ত প্রকৃত জার্নালে প্রাথমিক কিসাব লিখির] দেখাও-- 

(1) 'আ্বিঞীত পণ্যের মূল্য'ধর! হইল 16,000:টাকা। 



উদ্দাহরণ ১৯৭ 

(2) এ বৎসরের মজুরী (৮৪৪৪) বাবদ ৪00 টাকা এখনও দেওয়! হয় 

নাই (1)57570855 005 10৮ 0190819). 

(3) বীম! খরচ (717780%009) বাবদ এ বৎসর 950 টাক] দেওয়া 

হইয়াছে, কিন্ত তাহার মধ্যে 25 টাকা আগামী বৎসরের খরচ বাবদ ধর 
হইবে (0009089 715810১10. 80৮%009 অথবা 0:9810. 9)908৪), 

* (4) এ বৎসরের বাড়ী ভাড়া (3928) বাবদ ব্যবসায়ের আরও $0 টাক! 
পাওন! হইয়াছে, কিন্ত এখনও আদায় হয় নাই (&০০70০০. 170002)8), 

(5) শিক্ষানবীশির জন্য একটি শিক্ষানবীশের কাছ হইতে 1000 টাকা 
লওয়া হইয়াছে (40750 619681)11) 129101072) ) কিন্তু তাহার মধ্যে 00 

টর্শক1 অধগামী বৎসুরের আয় বলিয়া ধরিতে হইবে । (17090109 6458 

17) 80৮81009), 

(6) পূর্ব বৎসরের বাজে দেনার জন্য তহবিল (8899776 1০৮ 7380 

7096৪) ছিল 4,500 টাকা 3 এ বৎসর উহা বাঁড়াইয়া 6,000 টাকা করিতে 

হইবে । 

(৭) পূর্ব বৎসরের ধারের উপর বাটা দ্রিবাঁর অন্ত তহবিল ()698:৮৪ 1০: 
[019009:08 00. 1066028) ছিল 600 টাকা13 এবৎসর উহা কমাইয়া 400 

টাকা করিতে হইবে। 

(8) অবচয় (190:50188102) বাবদ কল-কজ্জা হইতে 9,000 টাকা 

এবং কোঠঞ্স-বাড়ী (85110108) 5হহইতে 5,000 টাকা মুল্য হাঁস করিতে 

হইবে । উত্তর 195 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ] 

জেষ্টুব্য ঃ [9105880390৮-এর জন্ত প্রাথমিক হিসাব লিখতে গিয়ে 

ছাত্রদের অনেক সময়ে অন্থবিধা হয়__ কোন্ £/০ ০1৮ হবে, এবং কোন্ 

&/০ ০:54 হবে তা বুঝতে না! পেরে-। এর জন্ত আমাদের পুরাতন সুত্রটি 
মনে বাখতে হবে" 

থরচ, ক্ষতি ও সম্পত্তি (1809096, 1,088 এবং 49৪৪6) 

--একবা 70602 0818099 3 
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থা ০01709] 

৪০০1:-110-6506 
[0 [50106 41 

(মাও 659 81056100০0৫ 08010 35০০৮) 

/86০৪ 4£/৩ 07. 
ণ'০ 0009%36 ০2০৪ 41০ 

(মা ০06565001208 11911165101 ঘা৪2৪৪ 
০:০০৪০ট 106০ ৪9০০00৮, 

7690910. 11030257008 410 102, 
[0 [080%009 410 

(89105 6৮৪ 62605 100 0:9081৫ [70301%709 
98:৮9]. 10510) 

০9০0০0৩৭206 413 0, 
[০ 2৮ 516 ট্ 

(দ০৩০ চ6706 000 ৮০706 5৩৮ ₹9০83৮60) 

/8007910610951010 02102 16 101, 
0 40090 619881010 72:91 28০০9180 

222 052,008 410 
(99108 19816 01 400791061991310) চ9710100 

00190 10177210. 0 (06093 768]. 

9276 & 1058 810. 107. 
[01959059107 380 16068 

(ঘা০৮ 10016538106 610 70989:58 10: 730 
09০৮৭ 120 138. 49500 ৮০7৪. 6,000 

1988:56 10: 10190০06 00. 10906013 
10 10, 

10০ 7:00 870. 1988 410. 
(০: 2600950£ 89 53915 (07 318009108 

০০. [১996081০002 60০ 6০ ৮৪. 400) 

10902991565 410 100, 
[0 0120101091য 410 বি 

৪৪ 13001101028 4/9 
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ভদ্দাহরণ ১৯৯ 

এবং আর, লাভ ও দেয় (000706১0812. এবং 118%01]165) 

--এরা 01516 09105] 

যেমন, মন্তুরী (৯৫০9) বাবদ 800 টাঁকা দেওয়া হয়নি, সুতরাং এক 
দিকে মভভূরীকে খরুচ ধরতে হবে (স্বতরাং, ৮৪০5 &)০ 09১16 হবে) আবার 
'ন্কা্দকে মজুরী দেওয়া*হয়নি বসলে ব্যবসায়ের একটি দেয় বা [89৮1116 
রয়ে গেল »্থতরাং 000817 693 4১/০ *** ০০016 হবে )। 

আবার, বাড়ী ভাড়া বাবদ ব্যবসাঙ্ষের 50 টাকা পাওনা হয়েছে, কিন্ত 
আদায় হয়নি,_এখানে আদায় না হ'লেও টাকাটা এ বৎসরের লাঁভ- 

ক্ষতির হিসাবে (9:05 &0৭.15055 4/০-এ) এ বৎসরের আয় বলেই ধরতৈ 

হনে, হৃতরাং 3৪০৮ 4/০""৩916 হবে ॥ আবার যে টাকাটা আদায় হোল 

না (086960581৩ 29), সে টাকা অন্তঠের কাছে আপাততঃ থাকলেও, 

সেট! ব্যবসায়ের টাকা । স্থতরাং, এ টাকা ব্যবসায়ের সম্পত্তির মধ্যে 

গণ্য ; অতএব 09856800108 7০০৮--৭.০]016 হবে | ] 

5. [0 টু (3০61191000 6186716এ, উল্লিখিত হিসাবগুলি ছাড়া, 

অন্ত যেসব লেন-দেনের প্রাথমিক হিসাবের জন্য হয়তো অপর কোন 
বিশেষ জার্নাল রাখা হয়নি, সেই সব লেন-দেনের প্রাথমিক হিসাব 

সাধারণ জার্নালেই লেখা হবে । যেমন) 09781801226 সংক্রীস্ত লেন-দেন, 

ধারে কোন স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয় বিক্রয়, ইত্যাদি । 

উদ্দাহরণ £ !ল। জানুয়ারী তারিখে, শ্ীজীবন তলাপাত্রের অবস্থা ছিল 

নিক্রূপ £--* 

1৪, 

0881) 110 19800 59 

0891) ৪৮ 73800 15810 

36০00 0 17800 15960 

€029016025 $ 

15, 610 &69 

1. 27 লে, 



বাংলায় বুক-কিপিং 

1৪, 

10906০:৪ £ 

(3. 70787) 1১569 

0, 4898] ০ 298 

বি, 8090 976, 

না0৮01607:6 220 [31081085 3১990 

12187768500 11590101065 19%96090 

জানুয়ারী মাসে সে নিক্লিখিত লেনদেনগুলি করিয়াছে £ 

* ৪. 3 জি. খানের নিকট ৭00 টাকার মাল বিক্রয় করিল । 

১ 4 কে. মান্নার নিকট হইতে %,000 টাকার মাল কিনিল। 

«১» 6 

১৯ 9 

১5 28 

১ 16 

2৮ 19 

»5 29 

১ 86 

১ 88 

»১ 30 

১ 4 

5,000 টাকায় মীল কিনিয়! চেকে দাম*দিল। 
জি. খানের নিকট হইতে 1,760 টাকার একখানি চেক 

পাইল । 

জি. খানের চেক ব্যাঙ্কে জমা দিল । 

ব্যাঙ্ক হইতে অফিসের খরচের জন্য 600 টাকা তুলিল। 
কর্মচারীদের বেতন বাবদ 900 টাকা দিল এবং নিজে 9০০ 

টাকা নিল। 

সি. আগরওয়ালের নিকট 3,000 টাকার মাল বিক্রয় 

করিল। 
পি. জৈনের সব পাওনা! চেক লিখিয়া মিটাইয়া দিল । 
জি. খানের নিকট 1,900 টাকার মাল বিক্রয় করিল । 

কে. গোস্বামীর নিকট।হইতে ধারে 990 টাকার একটি 
9)০৮-০8৪০ কিনিল । 

জি. খানের নিকট হইতে 300 টাকার মাল ফেরৎ 

আসিল। 

সাধারণ জার্নালের 01081011776 212৮5-সহ, উপরের লেন-দেনগুলির অন্য 

যখোপযুজ্ঞ জার্নালে প্রাথমিক হিসাব লিখ, লেজার 4১০০০৪৮-গুলিতে 

; 098৮108 কর এবং ৪1শে জাহুয়ারী তারিখে পুও] 9815098 তৈরী কর । 
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। 0. 48:৪1 রঃ ডা) 11 285 
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11506 800 115001705 292 2: 18,609 
| 00016019500 9661068 ৮০৬ 1085-1 ৪ । 9230 ৪ 

5 » 1. 110 7১, 7812 19 ৭; 460 
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২৪০৪ বাংলায় বুক-কিপিং 

[781175607 250] চ71661059 48/0 * ৪ 
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১৫০০] 4 ০০০312% 

পু 
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উদাহরণ ২৫ 
70৮, 9 10718787065 4800052171 9 07. 

৪, 
থসি0. 191 10 0991) ূ 03 2০9০9 ূ ূ 

1) 10 তরে. 21091) 10 07, 

80, 11 110 09%15%009 ৮11 1,560 | 1%0, 11035 08৪. 0.1) 1750 
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5১:28] 5, 58198 ৪) 0%181009 01৫ 2১110 

৪, 1| ০ 9৪180০0৪916 

7017, 11 (০. 4১615 ৬/৪] ]1 07. 

৪7, 11170 0918০৩ 81€ 

৪১29] ১) 98193 

1)? 12 বি. 2810219 19 07, 

177, 19 ১. 78110 19 0%.. 

৪0.961 1710 39018 0৮521 460 1090. 1| 93 ০৪1%00৩ ৮1 460 
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উদ্দাহরণ ২০ ধ 

উদ্দাহরণ£ 19-- সালের ৪1শে ডিসেম্বর, নাগ কোম্পানির [দা 
7819009 নিয়ে গ্রদত্ত হইল-- 

[7098] 08181806 93 94 9156 1060. 19-_ 

| [0 | 07, 
| ৪, ৃ 1৪ 

[501909888 ক ৪ 45,090 
॥ 1018৩000% হা নী | 900 

99187198 রি রঃ 4)000 . 
দ্য 989৪ রি ৮0000 
09:71879 10 595:08 *** ৪৪ 1909 
চ8৪৮০00৪ 00658 রঃ ৮৮ ৰ 500 
[90৮ 800. [15598 ক *** 1,850 1 

৪ রর ০০২1 | 85,000 
9০০৮ (80, 1, 19---) ৬৪ ৯০ 9,000 | 

.. ৪আআওুত্যা [১৪৮০০ রি ,*০16000 ; 
(88:00/5 09010: রনি ৯৮ এ ূ 4000 
10001619100 1285 *** *** 2,009 | ॥& 
18506 800. 21907)1706:7. ... ১০১::::185000 
[079 ম11788 ১৯ রর 95000 
০৯৪1) 30 179100 ঠা রং : 109 
088, ৪৮ 98200. ৪ ১৯011052850 1 
08168] 400০00$ তত) | 0১000 

8৪, ,__ 49,800. 49,800. 

নিয়লিখিত 880967061গুলি করিতে হইবে__ 
(1) অস্ত্যসস্তারের মূল্য ধর! হইল 4১630 টাক1) 
(৪) অবচয় বাবদ আসবাবপত্র হইতে 10% এবং কলকন্জা হইতে 

* 18% বাদ যাইবে; 
(3) বেতন (98197) দিতে বাকী আছে 10 টাকা। 

জার্নালে 86153600906 এবং 0108108 92৮ দেখাও এবং ক্রয়-বিক্রয়, 

হিসাব, লাভ-ক্ষতির হিসাব ও উদ্ধৃত্ত পত্র তৈরী কর। 
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চস্ণস্ম অনম্থ্যাস্ত 

ক্যাস বই-এর পুনরালোচনা 
* (881) 1015000:0 ব। নগদ বাটা! 

ধারে কারবার করার স্থযোগ না থাকলে, কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই 

প্রসারতা লাভ করতে পারেনা । সকল লেন-দেনই যদি কেবলমাত্র নগদ 

টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে ব্যবসায়ের লেন-দেনের পরিষাণ কম্ 
হওয়ার দরুন, ব্যবসায়ে লাভ কম হ্য়। স্থতরাং, ব্যবসাম়্ীগণ নিজেদের স্থানর্থর 

গাতিরেই,পরস্পরের মধ্যে ধারে লেন-দেন করে থাকে এবং ব্যবসায়ী" ছাড়! 

সাধারণ খবিদ্দারদেরগু অনেক সময়েই ধারে মাল বিক্রয় করে। কিন্তু ?কোন 

ব্যবসায়ীই নিজের পাওন। টাকা, অন্যের কাছে দীর্ঘদিন ফেলে রাখতে রাজী 

হয়না। কারণ পাওনা টাকা আদায় না হওয়া পর্স্ত পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া 

যায়না, আর পাওন। টাকা ঠিক সষয়ে আদায় না হলে, ব্যবসায়ের কাজ কর্ন ও 
'নানাদিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

এই সব কারণে, ব্যবসায়ীগণ ধারে মাল বিক্রী করতে অনেক সময়েই বাধ্য 
-হয় বটে, কিন্তু ক্রেতাদের কাছ থেকে চট্পট্ টাকা আদায় করার জন্য আবার 

উদ্গ্রীবও থাকে । এমনকি, যারা! তাদের দেন। তাড়াতাড়ি নগদ টাকা দিয়ে 

মিটিয়ে দেয় ব্যবসায়ীগণ প্রায়ই পুরস্কার স্বরূপ তাদের কিছু টাক! ছেড়ে দেয়। 
যে পরিমাণ, টাকা এইভাবে ছেড়ে দেওয়! হয়, তাহাকেই (8918 015001213% 

বা নগন্ধ বাটা (বা নগদ ব্যাজ ) বলে। 

এইরূপ বাটায় উত্তমর্ণ বা 0:51100:-এর কিছু ক্ষতি হয় (তার পক্ষে ইহা 
প্রদত্ত বাটা বা 7319০০8:0 4110৩ ) এবং অধমর্প বা 7১৫১৫০:-এর কিছু 

“লাড় হয় (তার পক্ষে ইহা প্রাপ্ত বাটা বা! 1019০9021 [২৪০৪1৮৪০ ), স্তরাং 

ষে ব্যবসায় গ্রতিষ্টানের হিসাব রাখা হবে, সে খন তার উততষর্ণদের কাছ 
ফথেকে এই বাটার স্থবিধা পাবে, তখন এই বাটার পরিমাণ হবে তার পক্ষে ২ 
লাভ (প্রাপ্ত বাটা ) এবং লেজারে 101500100 [২০০1৮৩৫ 4/০ এই বাটার 
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পরিমাণ দিয়ে ০:৭1 হবে (কারণ, লাভ ও আয় ০:51 হয় বল। হয়েছে )1 

আবার সে ষখন তাঁর অধম্র্ণদের এই বাটার স্থবিধা দেবে, তখন সেই বাটার 

পরিষাণ হবে তার লোকসান (প্রদত্ব বাটা ) এবং এই পরিষাণ বাটা 'লেজারে' 
[0150010100 41109৬০0 4/০-এ 10016 হবে (কারণ, লোকসান.ও খরচ 

19601 হয় বল। হয়েছে )। 

09518 1085000176 ও 75806 10150087,6-এর পার্থক্য 

এমন বহু জিনিস বাজারে ক্রয় বিক্রয় হয়, যাদের দামের পূর্ব-নিদিষ্ট একটি: 
তালিক (6120০ 1750) আছে। অনেক জিনিসের গায়ের উপরেই তাদের দাষ: 

লেখা (£027150) থাকে । জনসাধারণ খুচরা কারবারীদের (590911515-দের) 

কাছ থেকে এই দামেই (1156 00106, 09.0219£0০ 11০০ বা 1039.11550. 

71০6-এ ) জিনিস কেনে । স্থৃতরাঃ, খুচরাকারবারীর! পাইকার ( ৬11016- 

9151 )-দের কাছ থেকে যদি এই দামেই জিনিস কিনতে বাধ্য হয়ঃ তবে 

তাদের ব্যবসায়ে লোকনান হতে বাধ্য, তাই পাইকারগণ সবদাই খুচরা 
কারবারীদের লিখিত মুল্যের উপর কিছু কমিশন বা ব্যাজ দিয়ে থাকে। 

লিখিত মূল্য বা 2091.60 [:10ৎ-এর উপর এই কমিশন ব। ব্যাজকেই বলা 

হয়, কারবারী ব্যাজ বা 1:56 1015০017. 

লিখিত মূল্য থেকে কারবারী ব্যাজ বাদ দিয়ে যে দাম ধার্ধ হয়, ক্রেতা 

বিক্রেতার কাছে সেই দামের জন্তই খণী থাকে । ক্রেত| যদি এই খণ অবিলঙ্ছে 

নগদ টাকায় শোধ করে, তবে বিক্রেতা ক্রেতাকে আরও একটি ব্যাজ অনেক 

সময়েই দিতে রাজী হয়। নগদ টাক] দিয়ে তাড়াতাড়ি দেন! মিটিচ্ দিলে 

ঘে ব্যাজ পাওয়া যায়, তাহাকেই বলে নগদ ব্যাজ ব! নগদ বাটা বা! 0851 
3080010€, 

একজন ব্যবসায়ী অপর-একজন ব্যবসায়ীর নিকট থেকে দুই প্রকার ব্যাজের' 

হ্ুবিধাই পেতে পারে । যেন, কোন চায়ের ব্যবসায়ী যদি 127% কারবারী 
ব্যাজ এবং 275% নগদ ব্যাজ দিতে রাজী থাকে, তবে আমি যদি (লিখিত 



নগদ ব্যাজ ও কারবারী ব্যাজ ২১৫ 

মূল্য ) 2 টাক। পাউণ্ড দরে, তার কাছ থেকে 1,000 পাউণ্ চা কিনি, তবে 

চালান বা [0৮০1০০-এ দাষ ধরা হবে 

1,000 10 ০1 65৪ 2 £২5. 2/ 727 107 8২5. 2,900 

17633511205 0150011120 122% মর 250 

এবারে আম যাদ তাড়াতাড়ি মূল্য পরিশোধ করে, নগদ ব্যাজের স্থবিধা 
লই তবে আমাকে শেষ পর্যস্ত দিতে হবে-_ 

[0105 11105 - 7২5, 15750'90 

1955 09510 10150০006 2% - 4375০ 

[২5. 1,7096-28 

চালানে কারবারী ব্যাজ বাদ দিয়ে যে দামধার্ধ হয়, সেই দাষ দিয়েই 

ক্রেতার £১০০০৫৮কে 061 করা হয় বলে, এইরূপ ব্যাজের জন্ত লেজারে 
আর কোন পৃথক্ 41806 1)15০090110 4০০০9010 খোলার প্রয়োজন হয় না। 

কিন্তু ক্রেতার 4১০০০: এভাবে 6501 করার পর পুনরায় ষর্দি তাকে 

নগদ ব্যাজ বাবদ কিছু টাকা রেহাই দেওয়া হয়, তবে তার 4০০০৮ 

এ নগদ ব্যাজ 0601৮ করতেই হবে এবং ছু তরফা দাখিলার নিষষ 

অনুসারে 09911 115990186 4১০০০110 061916৩ করতে হবে । যেমন, 

পূধের উদ্লাহরণ অনুযায়ী বিক্রেভার খাতাক্স আমার 4০০০%11 এবং 08518 

[01590011100 4/0 হবে 

1775 21৪ ৯০০০2) ০7. 

10905 1 17810018758 91, | চ২৪, 10505 [80001815 

০ এ ০ শাসিস চার টি শপ পা 

2. | 4০ 5৪159 1,75006 21385 0851 1,706-25 
॥১ [0$8009011% £১110৬৮5৫ 4555 

1২5১1175000 



২১৬ বাংলায় বুক কিপিং 

497, 17860018106 4110%90 4960720% 075 

[১8110001518 7০0]. 

নগদ বাটার ঘর সহ ক্যাস বই 

নুগদ বাটার লেন-দেনের জন্য প্রাথমিক হিসাব লেখার ব্যবস্থা অনেক 

সফয়ে কাস বইতেই করা হয়। এর জন্য ক্যাস বইতে 01-এর দিকে একটি 
এবং ০$৭1৮এর দিকে একটি অতিরিক্ত ঘর রাখা হয় বাটার সথবিধা 

যখন দেওয়া হয় তখন ৭০৮:৮এর দিকের ঘরে তা লেখা হয়, এবং বাটার 
সবিধা যখন পাওয়। যায়, তখন ০:601৮-এর দিকের ঘরে তা! লেখা! হয় । 

পরে, এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ বা একমাস অন্তর 06১16-এর দিকের বাটার 
ঘর যোগ করে, যোট প্রদত্ত বাটার পরিমাণ লেজারে 10150006 4১110ড50 

4,00011170-এ 691৮ কর] হয়, এবং ০1516-এর দিকের বাটার ঘর ষোগ করে, 
যোট প্রাপ্ত বাটার পরিমাণ লেজারে 101500026 [২০1৮0 4১000901114 

০01 কর] হয়। এই ব্যবস্থায় প্রদত্ত এবং প্রাপ্ত উভয়বিধ বাটার প্রাথমিক 
হিসাব সহজেই রাখা যায় এবং লেজারে 71015008106 41101€৫. এবং 
[01550026 7২5০21৮60 4.৫০০26-গুলিতে 109501115 করাও সহজ,হয়। 

ভিনঘরা নগদান বছি বা 16 (00100002560 0981. ০০] 

'ষে ক্যাস বইতে নগদ টাকার হিসাব ব্যাঙ্কের টাকার হিসাব এবং বাটার, 
হিসাব একযোগে রাখ হয়, সেইবপ ক্যাস বইকে ভিন ঘর! ক্যাস বই বা 

পু 006 0015500058 058%5 8০০1৮ বলে। পরপৃষ্ঠায় এইরপ ক্যাস-বই-এর 
একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। 



তিনঘরা নগদান বছি ১১৭ 

উদাহরণ ঃ তিনঘর! ক্যাস-বইতে নিয়লিখিত লেন-দেনগুলির জন্ত 

হিসাব লিখ এবং বাটার ঘরগুলি হইতে লেজারে কিভাবে 1930€ হইবে 
দেখাও 

19-- 5, 

5৮৮. 1 *হ্াতে নগদ টাকা 80 

ব্যাঙ্কে আছে 6,725 
4 বাস্থদেবের নিকট হইতে চেক পাইলাম 840 

তাহাকে নগদ ব্যাজ বাবদ ছাড়িয়। দিলাম 10 
5 বান্বদেবের চেক ব্যাঙ্কে জমা দিলাম। 

*৪ স্বনীলের নিকট ধারে মাল বিক্রয় করিলাম ১0০০ 

9 ্যাঙ্ক হইতে অফিসের প্রয়োজনে টাকা তুলিলাম %00 
10 বজুরী দিলা 150 

ট্টেশনারী কিনিলাম 40 

যাতায়াতের ভাড়া দিলাম [% 

* 12 গদাধরের নিকট হইতে ধারে মাল ক্রয় করিলাম 2,580 
15 ্ুনীলের নিকট হইতে নগদ পাইলাম 425 

চেক পাইলাম 2১500 
এবং বাকী টাকা ছাড়িয়া দিলাম 

17 সুনীলের চেকখানি গদাধরকে লিখিয়া দিলাম 

এবং গদাধর বাঁকী টাকা ছাড়িয়। দিল 

96 22 বিপিনকে নগদ দিলাম 400 

বিপিন ছাড়িয়া দিল 15 

24 বংশীর নিকট হইতে ধারে মাল কিনিলাহ 1,200 

28 বংশীর নিকট হইতে 22% নগদ বাটা লাভ করিয়া 

চেকে তার পাওন। মিটাইয়া দিলাম 

90 ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক হইতে নিলাম 500 
'*্ ধারে কেনা-বেচার জঙ্ত ক্যাস-বইতে কোন হিসাব লেখা হবে না] 
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খুচরা নগদান বহি ২১৯ 

177. [081890% 41107 60 489০০811% 07. 

19. ৪. ৰ ূ 

৩৪. 30 | 7০ 8000.0119 85 র ূ 

৫ রঙ 

277, [01990811) 106981৮660 48০০০010180 07 

[9- । ঢু২9, 

[ 56101. 90 | ৪5 ১00.7155 ॥ 105 

খুচর! নগদান বহি ব। 2০5 0851 8০০1 ব। ছোট ক্যাস-বহু 

ব্যবসায়ের ছোটখাট খুচরা খরচপত্রের জন্য অনেক সময়ে খানিকটা টাক 
একজন সহকারী কোষাধ্যক্ষ (০৮৮ 0৪315) কে দেওয়া হয়। তিনি সেই 
টাকাটা ব্যবসায়ের প্রয়োজনমত খরচ করেন এবং একখানি খুচর! খরচের 
ক্যাস-বইতে (৪৮ 099৮ 3০০৮-এ) সেই হিসাব লেখেন। এই খুচরা 

খরচের ক্যাস-বই বা ৮৩৮৮ 0851 73০0 কিন্তু জার্নালের পর্যায়ে পড়ে,- 

কারণ, লেজারে (061019] 1402?) আলাদা করে একটি ৮€ঠৈ (0০89 

£0000176 রাখা হয়। 

খুচরু। খরচ বা 76 ক্যাসের হিসাব রাখার যত রকম পদ্ধতি আছে 

তার মধ্যে [100:650 555620-এ 41708150081 76৮৮ 05891) বই 

সর্বোৎকষ্ট। এই পদ্ধতিতে, মাসের বা সধ্াহের ( ব। অন্ক্ধপ কোন সময়ের )' 

প্রথমে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা (চেক মারফং) প্রধান কোষাধ্যক্ষ সহকারী 

কোষাধ্যক্ষকে দেন । তথন বড় ক্যাস-বই ০15 করা হয়। এবং লেজারে 

6৮ 08510 £১/০ 7601 কর! হয়। 

ছোট ক্যাস-বই (25৮৮ 085 83901)-এ অনেক সময়ে বিভিন্ন খরচের 

"আলাদা আলাদ' হিসাব রাখার জন্ত খরচের নাষে নামে আলাদ! আলাদ। ঘর: 



২২" বাংলায় বুক-কাপং 
রাখা হয়। প্রত্যেক যাসের বা সপ্তাহের ( বা অনুরূপ কোন নিদষ্ট সময়ের ) 

শেষে কোন্ ঘরে মোট কত খরচ হোল, যোগ করে তা৷ দেখা হয় £ এবং 

যোগফলগুলি লেজার বইতে প্রত্যেক খরচের নামে যে 4০০০৮: আছে 

তাতে তুলে নেওয়। হয় অর্থাৎ সেই সব £০০০৮কে 0601 করা হয়? 'এবং 

সব ঘরের মোট খরচ দিয়ে লেজারের 2৮ 0৪3. £৩/০-কে ০5৫1৮ করা 

হয়। পরের মাসের বা সপ্তাহের (বা অনুরূপ কোন নির্দিষ্ট সময়ের ) স্থরুতে 

আবার আগের বারে ধত টাক1 খরচ হয়েছে, ঠিক তত টাকা সহকারী 

কোষাধ্যক্ষকে চেক মারফৎ দিয়ে দেওয়া হয়। এইরূপে, দ্বিতীয় নির্দিষ্ট সময়ের 

সুরুতে আবার পূর্বের সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা (]077769/ /1000100-ই 

তার হাতে'আসে। এইরূপ ছোট ক্যাস-বইয়ের একটি নমুনা 221 পৃষ্ঠায়! 

দেখান হোঁল-_ 
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পু বাংলায় বুক-কিপিং 

উদ্ভাহুরণ : চৌধুরী ও চ্যাটাজি কোম্পানির সহকারী কোবাধ্যক্ষকে 
সপ্তাহের খুচর। খরচের জন্য 50 টাকা করিয়! দেওয়। হয়। 1961 সালে 16ই 

মে, সোমবার তাহার হাতে 5 টাকা ছিল এবং এ দিন তাহাকে আরও 45 

টাকা দেওয়া হইল। এঁ পপ্তাহের খুচরা খরচগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইল। বিভিন্ 
খরচের জন্য আলাদ! আলাদা ঘর করিয়া ছোট ক্যাস-বইতে 095৮ 0998 

73০০1-এ) হিসাব দেখাও, সপ্তাহের শেষে হাতে কত টাকা রহিল তাহা দেখাও 

বং ছোট ক্যাস-বই হইতে কী ভাবে এই লেন-দেনগুলি লেজারে 
নর হইবে তাহা বল £-_ 

[ও, 

খে 16 ট্রামভাড়া 0:25 

চা-বিস্থুট প্রভৃতি 1'50 

17 কাগজ ও কালী 1200 

18 খাম, পোষ্ট কার্ড 150 

ট্রাম ও বাস ভাড়া 037 

519 কারবন কাগঙ্জ 2:50 

20 মালের জন্য গাড়ীভাড়া 13:00 

মালের জন্য কুলীভাড়া 200 

৪21 বোম্বাইতে টেলিগ্রাম 225 

চাও পান 0 56 

পেন্সিল ও রবার 5*1% 

ঘট ঃ [প্রত্যেকটি লেন-দেনের জন্ত একটি করে ঘর করার আবশ্তক 
নেই । যেষন, কাগজ ও কালী £ 1২5,200, কারবন কাগজ £ £5, 250 
এবং পেন্সিল ও রবার £ 5. 512 এই সবগুলি একই 91200920615 ঘরে 

“বসানো উচিত ] 



! 

| 

সপ 

| 

কি 

ৃ 

ল 

ূ 

00.09 

"না 

জনুশি 

হিল 

| £০-প 

হন 

11 

968 

। : 

| 

90.8 

00:51. 

_ 
| 
_9:£ 

89:৭1 

৮৮ 
০9:0_.. 

1790-11 

ৃঁ 

০.৪ 

2019 

92.0 

ৰ 

| 

92:9 

92৮ 

922 

১ 

€00.51 

00.০1 

05-2 

| 

(0-% 

। 

08*] 

| 

| 

09-] 

| 

(0.0 

| 

| 

0021 

09,1 

1 

0৪-1 

০৫ 

0 

০ 

0 

1 

| ৰ 

মি 

। 

] 

] 

ন্শ্ু 

'গশ্নু 

'৪মু 

তা"! 

9 

9ম 

1 

৭5 

“935 

ৰ 

শখ 

» 
|... 

93199 

95৪1550 

| মে৪৪5]9, 

5990শ0ুস্ল্ 

কা 

075 

£7০০0 

88150314755011579 

শিজ[০-১5-0 

[51০], 

টিটি 

রি 

চা 

টি 

1: 

৪30শুঘ্ে£ছন 

30 
9150190 

০ 

ূ 

॥ 

স্ব0০প 
17550 

7
.
৭
 

স
ম
ন
 

৫
৪
 

6
2
 

৪
 

£
0
.
 
[
7
 

910 
৩
৩
৪
৪
া
ড
ন
 
০], 

1
 21
4
চ
]
ঘ
।
 
6
.
৪
 

00
,0
9 

1)
/0
 

৭৩
৭০
[৪
ণু
 

"
1
1
2
 

£ 

1
০
0
৫
০
 

মু
 

08
5 

11
১স
ও্
ন 

: 
11

2 
_ 

[০
1০
৭ 

8
 

5০
],
 

"
1
1
1
2
 

£5
80
10
00
৭ 

০7
 

৪
7
8
০
1
]
,
 

' 
11
2 

4
1
9
9
3
 

2
 

9
8
5
7
7
৪
3
 

** 
10
2 

7
০
৫
৪
 

2০
0-
:8
3 

'' 
16
1 

ও
]
 

5
0
৭
 

28
 

1
0
5
7
,
 

19
1 

03
53
15
0০
ন 

28
 

০
৫
0
1
2
8
1
7
1
8
1
 

স
া
 

23
9ণ
ু5
ণ 

'' 
11
 

|
 

' 91
9 

31
00
5ণ
ু 

৪০
],
 

*' 
19
1 

ূ
 

ও
ল
 

৭
,
 

£
£
 

91
 

| 
(5
12
1 

91
 

! 
00
.9
% 

117 ০৩৪ড[ডপ 
০৭. 

191 4
]
 

00, 

৪6100103চন 
ক
 



২২৪ | বাংলায় বুক-কিপিং 

[71007 

0. 21 7৪৮ 0881 41৩ 1 07. 

1961 ৪. 1961 ৪. ্ 

88 16 | 4০ 198183705 0/1 500 | 0187 21 | 95 5810012159 4105 
৮৪: 3121 4500 ৪৪108181005 ০৫ | 895 

5000 

8453 22 | 2০ 09192)০5 1010 8 শা ও 
(ররর 

4), 22 95 8111715 755006158898 48/6 22 07. 

ূ ২5. ূ [ 

0৫87 21 12০ 75৮ (৪915 ূ 062 | ৰ 

01017117170] 

707, 71 ১৪61018915 49602) ৮১৫১1 07. 

| 
আঞ্চ 21 | ০265 5891 

407 24 ০০৪৪৮০ ৫7161967802 4/০ 24 07. 
১ 

২5, ৰ ৰ 

6৪৩ 21 12০ ৮50 ৮990 3275 ৰ 

র ৭! 
70 %6 0০০13 & 0817886 &/6 25 07. 

পু০ 76৮ 08৪1 ভগ 21 



পাশ বই ২২৫ 

177. 26 111506118126098 17098. 4816 6 (07, 

চ55895 8০০৮ বা পাশ বই 

ব্যাঙ্কে কেউ যখন টাক। জম] দেয়, ব্যাস্ক তখন নিজের হিসাবের খাতায় 

( লেজারে ) এ ব্যক্তির নামে একটি হিসাব ( বা 4০০০) ) খুলবে এবং যত 

টাকা জমা হোল তাই দিয়ে ব্যাক্ষের ০231; 4১/০ ০০৮1 করবে এবং এ ব্যক্তির 
টি 01201 করবে। .আবার সেই ব্যক্তি যখন চেক কেটে ব্যাঙ্ক থেকে 

টাকা তুলবে, তখন ব্যাঙ্ক নিজের 099%. 4১1০ ০501৮ করবে এবং গর ব্যক্তির 

/00011130 061১৮ করবে; আবার এ বাক্তির কোন কোন কাজ 

(যেষন অলঙ্কার প্রভৃতি মুল্যবান জ্রব্যাদি নিরাপদ স্থানে রাখা, বিল বা 

চেকের টাকা আদায় করা প্রভৃতি ) যদি ব্যাঙ্ক করে দেয়, তবে ব্যাঙ্ক তার জন্ত 

কিছু মজুরী নেয় এবং সেই মজুরী ব্যাক্ষ এ ব্যক্তির (ব্যাঙ্কের) গচ্ছিত 
টাক থেকে কেটে নেয়, সুতরাং তখনও ব্যাঙ্কের খাতায় এ ব্যক্তির 4০০07012£ 

01১1 হবে । আবার ব্যাঙ্ক ঘদি গচ্ছিত টাকার উপরে কিছু সুদ দেয়, তবে 

সেই সুদ গচ্ছিত টাকার সঙ্গে যৌগ হবে, স্ৃতরাং, তখন ব্যাঙ্কের খাতায় এ 

ব্যক্তির 4০০০৮ 0901 হবে। এইভাবে ব্যাঙ্কের খাতায় এ ব্যক্তির যে 

হিসাব বা” 400011110 থাকবে, তা কখনো ০16৭1 কখনো 960 হবে। 

সচরাচর ০:501৮-এর দ্বিকটাই বেশী হবে এবং যে কোন সময়ে ছুই দিকের 
বিয়োগফলকে বল হবে 320 703919006. 0০15910 3819,006 দেখে বোঝা 

যায় এ ব্যক্তির কত টাকা ব্যাঙ্কে জমা! আছে, ( এবং 06164091910 দেখে 

হ্বোঝ। যায় গচ্ছিত টাকার চেয়েও কত বেশী টাক! তোলা হয়েছে। গচ্ছিত 

টাকার চেয়ে বেশী টাকা তুললে, তাকে বলে 0৮8:0:8£% )। এইভাবে 
ব্যাক্কের খাতায় এ ব্যক্তির যে হিসাব ( বা £১০০০010) রাখা হয় তারই 

১৫ 



২২৬ ংলায় বুক-কিপিং 

একটা হুবহু নকল এ ব্যক্তির স্থবিধার জন্ত তাকে দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের 

দেওয়া এই নকলকেই বল! হয় পাঁশ বই বা 788৪ 8০০. 

পাশ বই এর সঙ্গে ক্যাশ বই-এর ব্যাক্কের ঘরের হিসাব মেলান 

এইরূপ কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-ও যখন কোন ব্যান্কে টাকা জমা দেয়, 

তখন ব্যাঙ্ক তাকে একখানি পাশ বই দেবে। (ব্যান্ের লেখা এই পাশ বই 

দেখে বোঝা যাবে যে সেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এ ব্যাঙ্কে কত টাকা 'জমা দিল, 

কত টাকা তুলে নিল এবং আর কত টাকা জমা আছে, ইত্যাদি )। এদিকে 

আবার এ ব্যবসায় প্রাতষ্ঠান নিজের ক্যাশ-বইতেও ব্যাঙ্গের টাকার একটা 

হিস!ব রাখবে (যে কথা আগেই বলা হয়েছে )। কিন্তু পাশ বই ব্যাঙ্কের তরফ 

থেকে লেখা এবং ক্যাস-বই এর হিসাব বাবসায়ের নিজের তরফ থেকে লেখা 
বলে ছুটে হিসাব ঠিক উল্টে! ভাবে লেখা হবে । কারণ, বাবসায় যখন ব্যান্কে 

টাকা জমা দেবে, তখন ব্যাঙ্ক পাশ বইতে 01671 দেবে, কিন্তু ব্যবসায়ের 

নিজের খাতায় ক্যান-বইতে তখন ব্যাঙ্কের ঘরে জমা বা 01 হবে। আবার 

ব্যবসায় যখন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলবে, পাশ বইতে তখন 5৮1 হবে 
এবং ব্যবসায়ের ক্যাস-বইতে ব্যাঙ্কের ঘরে তখন ০1516 হবে। সুতরাং, 

পাশ বইরে যখন 01 হবে, ক্যাস-বইয়ে তখন ০£5৭1 হবে । আবার পাশ 
বইয়ে যখন ০7901 হবে, ক্যাস-বইয়ে তথন 91১1৮ হবে। ক্ুতরাং, যে কোন 

সময়ে পাশ বইয়ের ০5016 02191006 ( বা ০916 702191706 ), ক্যাস-বইয়ের 

ব্যাঙ্কের ঘরের 91016 0919100 ( বা 01616 102191)09) এর সঙ্গে সমান 

হওয়া উচিত। কিন্তু প্রারই তা হয় না এবং বছরের শেষে (বা অন্য কোন 

সষয়ে ) যখন হিসাব মেলান হয় তখন ক্যান বইয়ের 73917]. 109197)0 এবং 

পাশ বইয়ের 8201. 7912,2০5 প্রায়ই মেলে না। কিন্তু (ভূল-ভ্রাস্তি ছাড়াও ) 
এই অধিলের ক গুলি যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কারণগুলি এইরূপ-_ 

নে করা যাক 31শে ডিসেম্বর পাঁশ-বই এবং ক্যাস-বই মেলান হচ্ছে-_ ' 

(1) এখন 30শে বা ৪1শে ডিসেম্বর যদি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে 

কতগুলি চেক পাওয়া যায় এবং সে চেকগুলি যদি জমা দেবার জন্য ব্যান্কে 



134 সদ 7500 8077,18710 8 91:06 84 না ২৭ 

পাঠিয়ে দেওয়া! হয়, তবে ক্যাস-বইয়ে ব্যাঙ্কের ঘরে তা 05১1 হবে। কিন্ত 

ব্যাঙ্ক চেকগুলি অন্যান্ত ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ভাঙ্গিয়ে না আনা পর্বস্ত পাশ বইয়ে 
০131 দেবে না। সুতরাং, 31শে ডিসেম্বর পর্যস্ত যদি চেকগুলি ভাঙ্গান না 

হম, তবে এই কারণে ক্যাস-বইয়ের 898]. 79190 বেশী হবে, পাশ 
বইয়ের 1919006 কণ্ হবে। 

(2) সেইরূপ, 31শে ডিসেম্বর বা তার পূর্বে যদি কোন কোন পাওনাদারকে 
চেকে টাকা দেওয়া! হয়, তবে ক্যাস-বইয়ে ব্যাঙ্কের ঘর ০1691 হবে, কিন্তু 

যতক্ষণ ন' সেই পাওনাদারেরা চেকগুলি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ভাঙ্গিয়ে নেয়, 

ততক্ষণ ব্যাঙ্ক কোন মতেই পাশ বইয়ে 061 করতে পারে না। সুতরাং, যঙ্গি 

31শে ডিসেম্বর পর্যন্তও কোন পাওনাদার তার চেক ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙ্গিয়ে না 

নেয়) তবে এই কারণেপ্ক্যাস-বইয়ে 73211]. 170912006 কম হবে, পাশ বয়ে 

বেশী হবে। 

(3) লেইরূপ গচ্ছিত টাকার উপর সুদ বাবদ ব্যাঙ্ক যদি পাস বইয়ে ০7601 

করে এবং 31শে ডিসেম্বর পর্যন্তও ক্যাস-বইয়ে দি তার হিসাব না লেখা হয়, 

তবে এই কারণে পাশ বইয়ে 8৪]. ৪121705 বেশী হবে, ক্যাস-বইয়ে 

কম হবে। 

(4) আবার, কোন কাজের মন্গুরী (13901. ০1192) বাবদ ব্যাঙ্ক যদি 

কিছু টাকা কেটে নেয়, অর্থাৎ যদি পাশ বইয়ে 9901 করে, কিন্তু 31শে 

ডিসেম্বর পথন্তও যদি সে হিসাব ক্যাস-বইয়ে না লেখা হয়, তবে এই কারণে 

পাশ বইয়ে 98171121900 কম হবে, ক্যাস বইয়ে বেশ হবে। 

789171 7২০00100111961019 ১6902177018 

অমিলের এইসব কারণগুলি অন্ুসন্ধ।ন ক'রে, পাশ বই মেলালে, তবে 

দুটো 1819:10€ই নিল কিনা তা বোঝা যাবে। অমিলের এই কারণগুলি* 

দেখিয়ে ক্যাস-বইয়ের 390]. 17021291706 ও পাশ-বইয়ের 98901. 108191005 

মিলিয়ে দেখানোর জন্য ষে বিবৃতি প্রস্তুত করা হয়, সেই বিবৃতিকে বলা হয় 

“39215 06001001119007) 96586617561), 



২২৮ বাংলায় বুক-কিপিং 

উদাহরণ: 1961 সালের 31শে ডিসেম্বর পাশ বইয়ে 79111. 1981910৩ 

দেখান আছে 5,019) টাকা, কিন্তু ক্যাস বইয়ে 13910]. 192121105 দেখানো 

আছে 4,7%5 টাকা । অধিলের কারণগুলি এইরূপ-_ 

৫) 30শে ডিসেম্বর 2500 টাকার চেক ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়েছে, কিন্ত 

$1শে ডিসেম্বর পস্তও পাশ বইতে তা ০7501 হয় নি.। 

(2) 31শে ডিসেম্বরের পূর্বে যে চেকগুলি পাওনাদারদেব দেওয়া হয়েছিল, 

তার মধ্যে 2250 টাকার চেক তারা এখনো ভাঙ্গায়নি। 

(3) ব্যাঙ্ক সদ বাবদ 30 টাক ০1০01 করেছে, কিন্ত ক্যাস-বইয়ে তা 

তোল! হয়নি । 

(4) ব্যাঙ্ক খরচ ও মজুরী বাবদ 5 টাক! কেটে নিয়েছে, কিন্তু ক্যাস- 

বইয়ে এখনো ত। তোলা হয়নি । 
--এর থেকে 3200 [২5০01701119,01091) 50505115511 তেরা কর । 

_ উত্তর £ ছুরকম ভাবে বিবৃতি ব। 58051)5 তৈরী করা যায়। পাশ 
বইয়ের 109191)0 থেকে ক্যাস-বইয়ের 02121109 এ যাওয়া যায়, আবার তার 

উল্টোও করা যায় । পাশ বইয়ের 19191106 থেকে ক্যাস-বইয়ের 72191105-4- 

গেলে এইরূপ হবে--: 

89121 7২6০0100111800]. ১0৪21776160 985 86 31. 12. 61. 

পাশ বইয়ের 9৪19:০6 রত - 5,000 টাক; 

যোগ, 2,500 টাক", কারণ, এই টাক। ক্যাস-বইতে জমা 

ধরা হয়েছে; ক্রতরাং ক্যাস-বইয়ের 0919110 বেশী 

হবে 2,500 , 
7,500 , 

বিয়োগ, 2,750 টাকা, কারণ, এই টাকা ইতিপূর্বেই 
ক্যাস-বইয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাই ক্যাস-বইয়ের 
10919006 কম হবে **" ০, 2,750 ,, 

4,750 ,, 



উদাহরণ ২২৯ 

বিয়োগ, 30 টাকা স্থ্দ, কারণ ক্যাস-বইয়ে এখনো 
তা ধরা হয়নি, তাই ক্যাস-বইয়ে 199191)0 কষ 

হুবে 30 টাকা 
49700 ১, 

ষোগ, 5 টাকা ব্যাক্কের খরচ, কারণ ক্যাস বইতে এখনো? 
*এ টাক: বাদ দেওয়া হয় নি, ভাই ক্যাস-বইতে 

১ 8. চর 119170€ বেশী আছে 

সুতরাং, ক্যাস-বই-এর 51805 হুওয়] যা উচিভ 4১725 টাকা_ 

মাবার ক্াযাস-বই থেকে পাশ বইয়ের 1১818110-এ গেলে এইবপ হবে 
৬ € 

85৪] 0২০৫০701119 601) 965 €61776156 85 ৪ 31. 12. 61. 

কতাস-বইয়ের 5৪187,05 - 4,%5 টাক? 

বিয়োগ, 2,500 টাকা, কারণ, এই টাকা পাশ বইয়ে 

016৭1 হয় নি, অতএব পাশ বইস্সের 199197105 

কম হবে ক ও 2,500 5১. 
2225 ১, 

যোগ, 2,750 টাক।, কারণ, এই টাক" পাশ বইয়ে 

0611 হয় নি, তাই পাশ বইয়ে 12121106 বেশী 

তবে হরর 2১730 এ 

4১973 ১, 

যোগ, 30 টাকা সুদ কারণ, পাশ বইয়ে এ টাকা ধরা 

হয়েছে, তাই পাশ বইয়ের 1818106 বেশী হবে 30 ,, 
5,005 ১, 

বিয়োগ, 5 টাকা, কারণ, খরচ বাবদ পাশ বইয়ে এ ৮ 
টাক। কেটে নেওয়া! হয়েছে, তাই পাশ বইয়ের 
05151105 কম হবে .., ১.৯) 

পি শাস্পী টস্সশ শীল পি আদ জা 

সুতরাং, পাশ বইয়ের চ৪191,6 হবে 3,000 টাকা 



২৩০ বাংলায় বুক-কিপিং 

প্রশ্ন 1962 সালের 91শে মার্চ পাশ বইয়ে 3801. 0212100 দেখানো 

- আছে 270 টাকা, কিন্তু ক্যাস-বইয়ে 3911. 09191105 আছে 2,000 টাকা! 1 
অমিলের কারণগুলি এই-_ 

(1) ৪,000 টাকার চেক্ যা ব্যাঙ্কে জম দেওয়ার" জন্য পাঠানো হয়েছে, 
৪1শে মার্চ পর্যস্তও তা পাশ বইয়ে ০7501 হয়নি ; 

(2) একজন পাওনাদারকে 1,275 টাকার একখানি ,চেকু দেওয়া! 

হয়েছিল, কিন্তু সে 31শে ঘার্চ পর্যন্ত তা ভাঙ্গায় নি; 

(3) ব্যাঙ্ক সুদ বাবদ 10 টাকা পাশ বইয়ে 00691 করেছে, কিন্তু ক্যাস- 

বইয়ে তা তোলা হয় নি; 
(4 ব্যাঙ্ক খরচ ও মজুরী বাবদ 15 টাকা কেটে নিয়েছে. কিন্ত কাস- 

বইক্ে এখনো ত।.. শালা হয় নি? 
-এর থেকে 73810]. [২5০0170111201017 969051061€ তৈরী হয়। 

উত্তর £ 739.0]5 [২০০০5003119 007) 5696206156, 

252 37151 11010111967 
[5, 

139191006 ৪5 1961 ৮855 7399৮ ৮০, *১* 270 

442 ০1760055 060951669 1) 17096 ৮৪1 1২5. 
০০1150060 105 006 732071 3,009 

13871 01197555001 1705150 

11) 0116 0528510 130০0]: 15 3,015 

1955 0০100110519 000 001 561 [৭ 3,285 
10155620050. 2 036 72111 1.275 

11066165020 06199511001 21715160 
17 006 0851 13001. 109 1,285 

188 131)06 29 [১21 (8818 7০০৮. [২দ, 2,000 

[3901-এ যখন 01186 থাকে, তখন একটি জিনিস খেকাল রাখতে 

হবে ষে 0৮21176ৈর সাথে টাকা ধোগ করলে 0৮61019 বেড়ে যায়, 

অর্থাৎ, ব্যবসায়ের তরফ থেকে টাকা আরো কষে যায় (কারণ ব্যাঙ্কের কাছে, 



উদাহরণ ২৩১ 

ব্যবসায়ের ধার আরে। বেড়ে গেল )। স্থতরাং, সেক্ষেত্রে টাক। বাড়াতে হলে, 
0৮17:5£6৫র থেকে বিয়োগ করে 0%6:019 কমিয়ে দিতে হবে, এবং 

টাক কমাতে গেলে যোগ করে 0561:9 বাড়িয়ে দিতে হবে। 

উত্বহরণ £ *309শে জুন তারিখে কোন ব্যবসায়ের পাশ বইতে দেখা গেল 

[38111 টানার অগছে 600 টাক1। ক্যাস-বইয়ে ব্যাঙ্ক কলমে দেখা! গেল 

ব্যাঙ্কে জমা আছে 245 টকা । এই অম্িলের কারণগুলি পাওয়া গেল 

এইরূপ-_ 

(1) 28শে জুন তারিখে জি, করকে একখানি 200 টাকার এবং টি, দাসকে 

একখানি 50 টাকার চেক্ দেওয়া হইয়াছিল ; তাহার! জুন মাসের মধ্যে এ চেক 

ভঙাম় নাই ঃ 

(2) 2৪শে জুন তারিখে বি, মল্লিকের নিকট হইতে 980 টাকার একখানি 

চেক পাওয়া! গিয়াছে ; %শে জুন এ চেক্ ব্যাঙ্কে পাঠানে। হইয়াছে, কিন্তু 2রা 

জুলাইয়ের পূর্বে উহ! পাশ বইতে জমা পড়ে নাই : 
(3) 0%5::9£র জন্ত ছয় মাসের স্থুদ 10 টাকা, ব্যাঙ্ক পাশ বইতে 

[091 করিয়াছে, কিন্ত ক্যাস বইতে এ স্থদ ধর! হয় নাই; 
(4) ব্যাঙ্ক, খরচ ও মজুরির জন্য 5 টাকা কাটিয় লইয়াছে, তাহাও ক্যাস 

বইতে ধরা হয় নাই ; 

- এর থেকে 3901. [২০0170111901011 90906100517 তৈরী কর। 

[391015 [০০000311900 96900056106 2$071 3047 %166 70... 

২৩. 

00৬৮61:019:1 89 শা 1999 73001 রি 50099 

4972 0০105010155 15505010020 10165611050. 
উস 

৪ 112 7201 0090 80৮0 00106 ;: 1২5. 
(03, 081 ৮200 09 

পৃ, 1095 ., 5000 25000 

(95:06) 75009 
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1933 (০105006 05100951050. 10৮0 130 

০01160650. 11 01106 : চ২5, 

.. 135 11211110-6 98000 

[1061551 011 0৮210126 06107050 21 

7855 13009 026 206 01291550. 212. 026 

(59511 73090 ্ *, ' 10099 

138121. ০1791555 0€101660 11] 1855 80901 

086 1001 01791260 11 006 0951 73০০1 5:00 99500 
৯ 

19818175802 85 196: 08517 73001 5. 24500 
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]. ভ096 15 ৪, 41115295 01007210891 73001? 8199, 10200 01 

৪1501) ৪, 00891) 1300] 8,100 61161 60099 10951000109 800. 60799 29০917968 

410619210, (0, 0.) 
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200 0278 00৮11 6108 198.19,)08 :-_ 

18৪, 

0108 15139181709 01 0851) 11) 10800 50 
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48110801370 018900736 রা 40 
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11] 01 ঢ%01)81766 বা ব্যবসায়ী ভগ্ডি 

বাণিজ্য-বিভাগের ছাত্রদের বিলের (311 ০£ 74%:০020£-এর ) কথ 

প্রায়ই শুনতে হয় এবং তাদের প্রায় সকলেরই বিল-সন্বদ্ধে একটু আধটু জানা 
কাছে। তবু হিসাবের খাতায় প্রাপা বিল (3111 7২০০০1৮৪016) এবং দেয় 

বিল (131]1 2৪)2৮1০)-এর হিসাব কি করে রাখতে হয়, তাঁ পরিষ্কার ভাবে 
বুঝতে হলে বিল-সন্বন্কে সম্যক্ ধারণা থাক! প্রয়োজন । এইজন্য বিল-সন্ধান্ধ 
আগেই কিছু আলোচন। করে নেওয়া দরকার । 

বসায় ক্ষেত্রে ধারে মাল কেনা-বেচা একটা সাধারণ ঘটনা । এইধারে 
কেন।-বেচাঁর থেকেই বিল ব। হুপ্ডির উতপত্তি। যে ধাবে মালবিক্রয় করে 

( অর্থাৎ উত্তমর্ণ বা 0750107, সে একখানি কাগজে ক্রেতার (অধমর্ণ বা 

16)101-এর ) উপর লিখিত-হুকুম জারি করে--“মালের মূল্য স্বরূপ এত 
টাকা, ঠিক এতদিন বা এত মাস পরে, অমুককে বা তার নির্দেশ মত অন্ত 
কাউকে বা! এই দলিল-বাহককে বিনাসর্তে দিতে হইবে এইভাবে বিল 
লেখাকে ইংরেজীতে বলে 4071050101০ 9111” যে বিল লেখে ( অর্থাৎ 

বিক্রেতা) তাকে বলা হয়, "01557 0£ 005 13111” বা ছি লেখক” 

বা “ছুণ্ডি প্রেরক" এবং যার উপর হুকুম জার করা হয় ( অর্থাৎ ক্রেতা) 

তাকে বলা হয়, “1979০” ৰা “স্প্ডি গ্রাহক” বা ' গড প্রাপক” । 
এইবপ হুধুঁম লিখে বিক্রেতা (178০1) নিজের নাম স্বাক্ষর ক'রে ক্রেতা 

( বা 1079৬৩০,-র কাছে দলিল খানা পাঠিয়ে দেয়। ক্রেত। তখন বিক্রেতার 

হুকুম মেনে চলার স্বীকৃতি স্বরূপ দলিলের উপর “4১০০০[১:০০৮ কথাটা লিখে, 

তার নীচে নিজের নাম স্বাক্ষর করে আবার বিক্রেতা (বাঁ 1319ঘ157)-এর 

কাছে পাঠিয়ে দেয়। বিলের গায়ে ”/০০6150* কথাটা লিখে তার নীচে 

স্বাক্ষর করাকে, এক কথায় বলে *4১০০০১0:1০6” (স্বীকৃতি) এবং তখন 

ক্রেতা বা! 1018৬০০-কে 4১০০1)০1-ও বলা যায় 



২৪০ বাংলায় বুক-কিপিং 

40091369০0৮” এর পরেই বিল খানির যথার্থ মূল্য হয়। কারণ বিলের" 

গায়ে ক্রেতার সম্মতিস্চক স্বাক্ষর থাকার দরুণ, ক্রেতা পরে আর টাক দিতে 

অস্বীকার করতে পারে না। অস্বীকার করলে, সে আইনের কাছে দণ্ডনীয় হবে), 

বিক্রেতার কাছে বিলখানি একটি সম্পত্তি বা 45560 (কারণ, সে বিলের' 

পরিবর্তে পরে টাকা পাবে) এবং তার দিক থেকে বিলখা নিকে বল। হয়»- 

প্রাপ্য বিল বা “8111 ছ২৪০০৫৮৪1৪”, ক্রেতার কাছে বিলখানি দেয় বা 

[12111 ( কারণ, বিলের পরিবর্তে পরে তাকে টাকা দিতে হবে ) এবং তার 

দিক থেকে বিলখানিকে বল! হয়, দেয় বিল বা “8111 2958101”, 

বিলের নমুনা 

(5511, 130৬1)2781 01661, 

৪4৭১১১]1, (5100102, 150) 2১199, 1961. | 

10176৩01010 0115 81661 0866, 0085 00 1016 01121501067, 0116 ৪813) 01 

[.01১689 016 11101058110. 1759010 [701100160 1010 81116 101৮৫ 

1২5. 1496/- 
স্পা পা এপ পম 

"109 [১০ 5, 7055 ১, 135881, 

10810151786, 

ক্রেতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবার পরে বিলখানি নিয়ে বিক্রেতা নয়লিখিত 

তিনটি পদ্ধতির, ষে কোন একটি অবলম্বন করতে পারে-__ 

(1) বিলখানি নিয়ে অপেক্ষ। করে নির্দিষ্ট তারিখে ক্রেতার কাছে গিয়ে 
বিলখানি ভাঙ্গিয়ে আনতে পারে; 

অথবা, (2) নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই টাক পাওয়ার জন্ত বিক্রেতা কোন - 
ব্যাঙ্কের কাছে গিয়ে ব্যাক্ষের নাঘে বিলট। লিখে দিনে তার কাছ থেকে বাট' 

(7015০000) হিসাবে কিছু টাকা বাদ দিয়ে বাকী টাকা নিয়ে নিতে পারে।' 
এই পদ্ধতির নাম, _101500082676 01 781]1.% 
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অথব!, (3) বিক্রেতা তার নিজের কোন উত্তমর্ণের পাওনা মেটাবার জন্ত 
মূল্য স্বরূপ বিলখানি তার নামে লিখে দিতে পারে । 

অন্টের নামে বিল লিখে দেবার নিয়ম হচ্ছে, বিলের উল্টো দিকে যাকে বিল 

দেওয়া হচ্ছে তার নাষ লিখে, নীচে যে দিচ্ছে তার সই করে দিতে হবে। 

এইরূপ. লই করাকে (পিঠ সহি) ইংরাজীতে বলে, €চ50051706 ০0£ ৪ 

13411.” যে লিখে দেয়, তার নাম 'চ2801:321:% (পিঠসহিকারক”) এবং যাকে 

লিখে দেয়” তার নাষ “50096” (“পিঠসহি প্রাপক”)। 

এই গ্রথষ [10:52 আবার বিলের পিঠে নিজের নাম সই ক'রে (বা 
1900979 ক'রে ), অন্য কাউকে বিলখানি হস্তান্তরিত ক'রে দিতে পারে । 

দ্বিতীয় 7000:56০ আবার অন্য কাউকে, তৃতীয় 70001955 আবার আর 
কউকে'এইরূপে একই বিল 8০:৪০ ক'রে দিতে পারে। ৬ 

ক্রেতা যদি শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট তারিখে টাকা দিতে না পারে, বা টাকা দিতে 
অন্বীকার করে, তবে ক্রেতা কর্তৃক বিলের অসম্মান (10151507805) করা হয়। 

বিল ক্রেতা কর্তৃক অসম্মানিত হলে, বিলের প্রত্যেক ছ)901561 তার পরের 

চ/1007526-দের কাছে বিলের টাকার জন্য দায়ী থাকবে। একটা উদাহরণ 

দেওয়া যাক্__ 
মনে কর, 4১, উ-র উপরে 3,000 টাকার একখানি বিল লিখে 3 কতৃি 

স্বাক্ষর (4০০21£) করিয়ে নিল। বিলের টাকা দেবার নিদিষ্ট তারিখ মনে কর 

15ই মার্চ। 4 বিলখানি ০-র নামে লিখে (7000915৪ করে) দিল । ০ দিল 

[-কে, 10, কে দিল। 1 15ই মার্চ বিল নিয়ে 3-এর কাছে গিয়ে টাকা 

চাইল । 73 দিল না ; এ ক্ষেত্রে 2 তার পূর্ববতী 72000156150), 0 & 

এদের যে কেউকে বিলের টাকার জন্য দায়ী করতে পারে । [0 যদি 7 কে টাকা 

দেয়, তবে 1) আবার ০ কিম্বা 4, এদের কারুর কাছ থেকে টাকা পাবে । 0 

যদি 7-কে টাকা দেয়, তবে ০ আবার 4-র কাছ থেকে তা আদায় করতব। 
এইরূপে ৪ টাক। ন1 দিলে, বিলের টাকা (1035301505250 70211) 4 (বা 

1019.721)-কেই শেষ পর্যস্ত দিতে হবে। সাধারণতঃ, বিল যদি ক্রেতা বা 

গ্রাহক ( রা £১০০57$9:) কর্তৃক অসন্মানিত হয়, তবে বিক্রেতা ( বিল লেখক 

১৬ 
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বা 10:21) একদম শেষে যার নামে বিল থাকে (19511109191) তাকে সব 

টাঁকা মিটিয়ে দেয় এবং পরে ক্রেতার কাছ থেকে মামলা ক'রেই হোক বা খে 

ক'রেই হোক ক্ষতিপূরণ আদায় ক'রে নেয়। 
[২০৪5 7%71180- বিল যদি ক্রেতা (07956 বা 4001:0:) কতৃকি 

সম্মানিত হয়, তবে নিয়ম হোল যে, শেষকালে যার নাষে বেল থাকড্ঞব, সে 

"০05: 7১00110* নাষক গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত একজন কুর্মচারার কাছ থেকে 

ব্যাপারটা! সাক্ষ্যত্বর্ূপ লিখিয়ে নেবে । “0121 7119110” আর একবীর 

ক্রেতার কাছে বিলখানি উপস্থাপিত ক'রে এবং বিলের অসম্মান সম্বন্ধে নিশ্চিত 

হয়ে বিস্তৃত বিবরণ সহ একখানি দলিল লিখে দেয়। এই ব্যাপারটিকে বলে 
শু০০:০৫৯ 5 এ জন্ত "০ 71110-কে ফি বাবদ কিছু টাকা দিতে হয়। 
এই খর্লচকে বলে “90108 009:85% এই খরচটাঁও শ্ষে পর্যস্ত /বিজেন্ডা 

(10:2/51)-কে দিতে হয় এবং বিক্রেতা অবশ্ত পরে সব খরচ ক্রেতার বা 

[01856৩-র ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। 

£,00০10৪--হিসাবের খাতায় বিল-সংক্রান্ত লেন-দেনের হিসাব কী 

ক+রে রাখতে হয়, এবারে তা৷ দেখা যাক্। প্রথমেই একট] কথা যনে রাখতে 

. হুবে যে প্রত্যেক বিলের একজন [019 এবং একজন 4১০০০০০: থাকে । 

একটা বিলই 7):০্৫-এর কাছে প্রাপ্য-বিল (বা 81 7২০০০৮৪16) 

গ্রবং £০০০০৫০শ্এর কাছে দেয় বিল (বা 111 78581216) সতরাৎ, 
ধ'একটা বিলের হিসাবই 1019৬-এর খাতায় একরকম হবে, আবার 

£006101 এর খাতায় অন্যরকষ হবে। স্ৃতরাং, দুটা হিসাব সম্পূর্ণ 

পৃথকৃতাবেই বুঝতে হবে। 
[09৫ € বিক্রেতা )-এর খাতায়-__ প্রথমে 70:8৬্/£.এর দিক থেকে 

বিচার করা যাক, এবং দেখা যাক সে তাঁর খাতায় কীভাবে হিসাব লিখবে । 
সুবিধার জন্য 1012৬: ব! বিক্রেতাকে 4+ এবং [07966 বা ক্রেতাকে 3 

বলা বাক । 

(1) 4 যদি 9-র কাছে ধারে মাল বিক্রয় করে, তবে 4 তার বিক্রয়- 

জার্নালে প্রাথমিক হিসাব লিখবে এবং পরে সেখান থেকে ফেজার বইতে 
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ভবল 51105 ক'রবে--3-এর 4/০ কে 0601৮ ক'রে এবং 52155 /০-কে 

€1:501 ক'রে। 

(2) পরে 4& যখন 73-এর উপরে বিল লিখবে, তখন 4-র খাতায় কিছু 
লেধার দরকার হবে না৷। 

(3) এবারে, £. বিলখানা ৪-র কাছে পাঠিয়ে দেবে, এবং ৪ সম্মতি-ুচেক 
স্বাক্ষর ক'রে আবার /ঞকে বিলথানি ফেরৎ দেবে। ক্রেতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত 

বিলের এবার থার্থ মূল্য হ'ল এবং 4-র কাছে বিলখান1 হোল প্রাপ্য বিল 
এবং 7-র কাছে হোল দেযবিল। 4 এবারে তার প্রাপ্য-বিলের জার্নাল 

€বা 71115 [২6০91559191 0০2:191)-এ বিলের বিস্তারিত বিবরণসহ প্রাথমিক 

হসাব লিখবে । পরে লেজারে ভবল 50৮5 হবে--"031119 :০০৪:৮৪519 

4১/০* ৫৮৮ এবং 815 4০ 5৫8, (প্রাপ্য-বিল একটা সম্পত্তি, ব'লে 
প্রাপ্য বিলের 4/0 061 হবে এবং 3 এই সম্পত্তি দিলো তাই 9-র 4/৫ 
০:০1 হবে )। 

(4) ৪ পরে যখন নির্দিষ্ট দিনে বিলের পরিবর্তে টাকা দেবে, 4 তখন 

গ্রাপ্য-বিলের পরিবর্তে নগদ টাক! পাবে । স্তরাৎ, তখন 4-র বইতে 5881, 
4৯/০ ৫6016 ছবে এবং 78115 7২০০৪ ৪915 4৯/০ 9:50 হবে ( কারণ, 

প্রাপ্য-বিল চ'লে গেল; এবং নগদ টাকা এলে )। 
উদাহরণ : 4. 196 সালের 15ই জানুয়ারী 8-এর উপরে, তিন মাস 

পরে দেয় 3,000 টাকার একখানি বিল লিখলে! | 8 সম্মতি-নৃচেক ত্বাক্ষর ক'রে 

সেখান একো দল | যথাসময়ে ঞ&, 8-র কাছ থেকে বিলখান। ভাঙিয়ে নিল। 

4-র বইতে কী হিসাৰ হবে দেখাও । 
দ্রষ্টব্য £ [ বিল-সংক্রান্ত এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর করার সময়ে লেজার়ের 

হিসাবগুলি দেখাবার সাধারণতঃ দরকার নেই। সাধারণ জানালে যে ভাবে 
প্রাথমিক হিসাব লেখে, সেই ভাবে কোন্ 4১/০ 06১1৮ হবে এবং কোন্ 4৯/০ 

21641 হবে, তা৷ দেখালেই চলে । তবে প্রশ্থের মধ্যে যদি পরিষ্কার ক'রে বলা 

থাকে যে, লেজার 4,0০01101-গুলিও দেখাতে হবে, তবে অবশ্য জেজার 

£১০০০1 গুলি দেখাতেই হবে। আমরা কেবল জার্নাল €00-গুলি 
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দেখিয়ে যাচ্ছি । এর থেকে প্রয়োভন মত লেজার 40000 করা শক্ত 

হবে না। 

£&15৪ 30018 

7085 ন্কান [4 ঢা. 11101 0. 

19652 ২৪, মু৪. 

182. 15 ূ 71119 [২০০০181510 4১1০ [0:. | 3,000 
1০ 73 9,090 

(ঢ০: 313 ৪০০৪0151005 ০1 05 10111 
018,৮10 00010 11117.) 

8000] 1৪, হি 410 707, 3,000 
9 33115 [২০61৮৪101€ £১10 -3,09 

৪ | রি 7315 08571206101 01 0712 0111.) 

দ্রষ্টুব্য $ বিল বা হুপ্ডির গায়ে যে পরিশোধের তারিখ (মেয়াদী দিন ব। 

[00 08.06) লেখা থাকে, তার উপরে অতিরিক্ত তিনদিন "21৪০৮ বা 

রেয়াৎ দেওয়ার নিয়ম । এ তিন দিনকে বলে *[0855 0£ ৮:০৪” বা “রেয়াতী 

দিন।৮ যেমন-_বিল লেখা হোল 15ই জাঙ্ুয়ারী, তিন মাস পরে দেয় 
প্রকৃত 1009 0265 ব! মেয়াদী দিন হবে 15ই এপ্রিল +3 দিন 18 এপ্রিল। 

ক্রেতা বা £০০০০৫০:-এর খাতায়_-এবারে দেখা যাক্, ক্রেতা বা 

£0০10£01-এর খাতায় কী ভাবে হিসাব লেখা হবে । আগের মত বিক্রেতাকে 

4৯, এবং ক্রেতাকে 3 বলা যাক্ 

(1) ৪ যখন &-এর কাছ থেকে ধারে মাল কিনবে, তখন 73 তার ক্রুয়- 

জার্নালে প্রাথষিক হিসাব লিখবে এবং সেখান থেকে লেজার বইতে ডবল 
1105 করবে --01010175595 4১/০ 0201 এবং 4১5 4810 01501 কারে। 

(2) পরে 4 যখন বিল লিখে ৪-র কাছে পাঠাঁবে এবং 73 তাতে সম্মতি- 

হুচক স্বাক্ষর দেবে, তখন 73 নিিষ্ট তারিখে টাকা দিতে বাধ্য থাকবে এবং' 

বিলখানি তার কাছে হবে দেয়'বিল। 33 এবারে তার দেয়-বিলের জার্পালে 
(94119 728%01015 ০901921-এ) বিলের বিস্তারিত বিবরণসহ প্রাথমিক 
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হিসাব লিখবে । পরে লেজারে ভবল-€1005 হবে--4&5 1০ 0651 এবং 

831]115 778591915 4১/০ 0:50. ( দেয়বিল একট। দেয় বা [1210111, 

স্থতরাং, দেয়-বিলের 4৯1০ ০:০1 হবে, এবুং ঞ&-কে দেওয়া হোল, সুতরাং 

4£"র /৯/০ 6101 হবে 1) 

(3) খ্রর পরে 4& বিল নিয়ে কী করলোনা করলো-_কোন ব্যাঙ্কে 
ভাগালো» কি অন্য কাউকে দিলো, ₹-র তা দেখার দরকার নেই। বিলের সর্ত 

অনুযায়ী, টাকা দেবার নির্দিষ্ট তারিখে শেষ পর্বত র নামে বিল লেখা আছে, 
তাকে পুরো টাক। দিয়ে দিলেই দেয় বিল বাবদ তার যে দায় ছিল তা শোধ 

হ'য়ে যাবে। সুতরাং, ৪-র বইতে 31115 70959191 4৯10 06011 হবে এবং 

(0851) * 4১/০ ০৫:০৭ হবে ( কারণ নগদ টাকা চ'লে যাচ্ছে এবং দেয় বিলের 

দেনা শে।ধ হচ্ছে )। | ৪ 

উদ্দাহরণ £ 1962 সালের 4ঠা মার্চ এ তিন মাস পরে দেয় 10,000 
টাকার একটা বিল লিখলো [-র উপরে । 7 সেখান স্বাক্ষর ক'রে ফিরিয়ে 

দিলো 4 কে। 4 পরে ০-র নামে সেখান। লিখে দিলো, 0 লিখে দিলো 

[-কে। 1 7ই জুন তারিখে ৪-এর কাছ থেকে বিলখানা ভাঙিয়ে নিলো। 
7-এর খাতায় কী হিসাব হবে দেখাও | 

৪ 7390105 

7096 বু আন ও, ূ ০1. 
ৃ [01178] র 

1962 | | ১. | ২9. 

৯০০ 4 | 8 বি ঠা 101, | ভি 10,09099 ূ 
| 2০ 81119 ৮858015 210 | £0.0৩০ 

(70 এ 4১18 0111 01510 0002 ক: | 
৮৪ 5 4:8৭ 2 | 

0205 5 731119 18581)15 £10 টন 101. 1... 110,000 রি 
৬ পু'০ 8912 এ | 10,000 

(০: 005 08510652601 215 0111.) [ 

উদ্দাহরণ ই উপরের উদাহরণটিতে 4-র খাতায়, ০-র খাতায় এবং 

[)-র খাতায় কী হিসাব হবে দেখাও । 



২৪৬ বাংলায় বুক-কিপিং 
উত্তর: 

ঢা 15 30018 

1096 19011791 4 ০] 002. 0. 

992 ঢ৪. ২৪, 

0198101) 4 | 31119 [২6০৪1901 &1০ রা [01 | :১১০1710,000. |: 
2০98 ন্ 

(০: 7918 80050191105 ০£ 05 1111 
01871) 1010010 20110.) 

পপ শপ শশা শী শীাসাশ্পীশী্পীী সি 

? 01৪ 4/0 ১০০00151১০০ 10,000 
1:০0 31115 1২6০61৮2116 4£/0 এটি] 10,09৬ 

(০: 52100151175 005 00811] 10 08 
রঃ 10911.) 

| [1 08 73001 *. ও 

1096. 1910109] [4 চন 0012, ০1 

1962 | ঢু, ২৪ 

? 35115 7২60519101৩ 2/0 ও 20751 ১: 10,000 
০ 4 রি 10,009 | নু 

(501 150515105 006 1011] 20001960 
ূ €০ 2905 2.) 

ূ 
সপ্ত পাশা ৩ ০ ০ শশা শি টি 

[01৪ 410 11, নর 19,999 ঃ শি 
৮0 9$119 1২6০1%8)15 810 ঠা ৪ 10,009 

(5০01 52001511086 005 10811 230 1015 
2021705,) 

মাও 008 7300178 

এ ০011581 [4 মী, [01, ০, 

৪ ৪, 

31119 605181015 £/০ ৪ 01523 10,000 
৮ ও 10,099 

নী 15117500550 7০:9০ 
0০ 59 05 ৪ 

1915 7 1 0890 416 101, 10,000 
9 31115 75051581916 28/0 ্ 10,000 

(5০1: 1506151176  0981 8£810791 1125 
0111 00 20915) 



উদাহরণ ২৪৭ 

[01819015004 0£ 13119: 4 যখন 0-র উপরে একটা বল লিখলো 

এবং 3 যখন সেটাতে সন্মতি-স্থচক স্বাক্ষর ক'রে ফিরিয়ে দিলো, তখন, 

£"র খাতায় হিসাব ছিল-_-93/]২ 4১/০...06101 

এবং 7315 410 - 00501 

এবং -র খাঁনতায়,হিসাব ছিল--4১৪ 4/০---৫6% 
এবং [317 4৯/০"--০1601, 

কিন্ত, এবারে 9 যদি চুক্তি ভঙ্গ ক'রে নির্দি্ই দিনে টাক] না! দেয়, তবে 4. 
এবং ৪ ছু'জনার খাতাতেই উপরিলিখিত হিসাবগুলি বিপরীত হিসাব লিখে 
নাকচ করে দিতে হবে। সুতরাং, তখন, 

4-র খাতায় লেখা হবে--05 210"06016 

এবং ূ 311২ 41০- ০2501 

এবং ৪-র খাতায় লেখা হবে 7915 410 -0501% 

এবং 45 4810 - 01501, 

উদাহরণ £ 1962 সালের এরা মার্চ, 4 3 মাস পরে দেয় 10,000 

টাকার একট] বিল লিখলো ৪-এর উপরে । 3 সেটাতে সম্মতি-হুচক স্বাক্ষর 

করলো, কিন্ত নির্দিষ্ট দিনে টাকা দিলো না 4 এবং 3-র খাতায় কা হিসাব 
হবে দেখাও । 

4» খাতায় 

70916 * ০৩008 1 [4 সত [01 01. 

1962 ২৪, 1৪, 

19101 ও | 736115 7২০০6$58019 £/০ টি এ) 1:55 10,000 
0০ 33 ৪ 10,009 

(০1 75065151106 066 7011 20015 ৪০০০১%০৭. | 
05 9) 

চা 5 ৯৩৬ 01, নব 10,009 

পু'9101119 7২506158015 4/০ উর ৫ ,105099 

(001: 05 0810 01001812176 0156 10311) 



২৪৮ বাংলায় বুক কিপিং 

৮৪-ব খাতায় 

1086 ৃ [,., ূ 01, ৰ 01. 
1962) 10108, টা হ্যা 

৬ ৪ ৬ 852 এ 25 তিক পার টি উদ হও 

18810) 2 [)1, 10,000 
10 32115 79901 £১/০ রর নিহিত 9,009 

(5০: 005 ৪০০০0৪:2০৪ ০ 0: 415 011) | ৃ 

2505 5 | 81115 9781015 41০ রও ৫ 10,00০ 
1০ এ নাতি ৃ 10,009 

| (০1 015100100071105 419 10111) | 

[01500101061)5 06 31]19 £ 4 যদি 13-র স্বাক্ষর সম্বলিত বিলখানি 
[এর টাক] দেবার নিদি্ই তারিখের পূর্বে, অর্থাৎ, মেয়াদী দিবসের পূর্বে কোন 
ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ভাঙিয়ে নেয়, তবে ব্যাঙ্ক বিলের সম্পূর্ণ টাকা /-কে দেয় 
না, সপ বা বাটা (7015000101) হিসাবে কিছু টাকা কেটে নিষ্বে বাকী টাকা 

দেয়। এ ক্ষেত্রে & বিলের বদলে মেয়াদী দিবসের পূর্বেই টাকা পেয়ে যাচ্ছে, 
তবে বাটার দরুন কিছু লোকসান দিচ্ছে । স্থতরাং, 4.র খাতায় তখন 
0951) 4১/০ এবং 10150071101 4১/০ 06101 হবে 31115 [২6091591016 4৯1০ 
০1501 হবে। 

উদাহরণ 2 196 সালের 12ই মার্চ, & তিন মাস পরে দেয় 3,000 
টাকার একখানা বল 7-এর উপরে লিখলো এবং 7 স্বাক্ষর ক'রে £-কে 

দিলো । 15ই মার্চ, £ কোন ব্যাঙ্ক থেকে 2,950 টাকায় বিলথানা ভাঙিয়ে 
নিলো। এ-র খাতায় কী হিসাব হবে দেখাও__ 

4" খাতায় 

রি ০5105] ূ [5 | রি ৰ রা 

1 ---- 22223 ২ তি ্ 

91091017129 ূ 31115 1২5০6181016 41০ ৪০. ূ ৬, 3,099 
| 1০8 ক 3,000 
(5০7 815 80061082006 ০: 06 171] |) 

151 089৮ 41০ [)1, ূ ১১. 12,950 
0$500027)6 4৯10 01, 59 

গু'০ 05115 [২6০61৮91015 তি 3,909 
(7807: 01500101218 0175 10111 1£17012) 
ূ 10817 101 5, 2,980) ৃঁ ূ 

1 
অরাজকতা চেরি: আও 



উদাহরণ ২৪৯ 

[0191:02305571778 0৫ ৪ 731]] 82007 70850001964, বিলখানা 
ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ভাঙিয়ে নেবার পরে, ব্যাঙ্ক যখন নির্দি্ই দিনে 9-র কাছে 
টাকার জন্য গেল, 73 যদি তখন টাক! না দেয়, তবে নোটারি চার্জসহ বিলের 
সব টাকা! ব্যাঙ্ক £-র কাছ থেকে আদায় করে নেবে । 4 আবার সব টাকাটা 
-র বাঁ চাপিষ্টে র[খবে। 

* উদাহরণ £ এর আগের উদ্াহরণে মনে করা যাৰ ৪ নির্দিষ্ট দিনে টাকা 

সি না। অগত্যা 4&-কে নোটারি চার্জ 5 টাক। সহ সব টাকা ব্যাঙ্ককে দিতে 

হোল। “4১-র খাতায় এবং ৪-র খাতায় কী হিসাব হবে দেখাও-- 

উত্তর 2 পূর্বের উদাহরণে যে হিসাব দেখান আছে, তারপরে, 7*কর্তৃক 

ব্লিল অসম্মানিত হওয়ায় 4-র খাতায় হিসাব হবে__ 

1866 1০901081 4.0. ূ 01. ] (01, 

1962 ২৪ ৪, 

গু:০ 0851 3,005 

ৰ (5০01 015 08951015176 ০01 05 0111 
[ 019110910090150 057 3 ৮৮0 10090105 ূ 

ৰ 
ই ্ - | 

[9105 15 1 3 5 2 মত 3,905 | 

| 
01)8155 ২৪, 5) ূ 

৮-র খাতায় 

10869 ও 1001108]1 চা, 101. 0, 

1962 মু9, 7২৪, 

11810191921 4 ১০০ [1 1 ০০১ 3,000 
প:9 73115 79.59101৩ ক. 3,000 

( ০: ৪006109006 0: 4১19 ৮111) 

ও 7005 16 | 31119 7958015 410 হর ]01. 1 ০১, 3,000 
*ব০225 01059156410 ঠা ১০৪ 

10 & 

(০ 04511010011105 415 01]1 % 
২৪, 3,000 8100 201 2 061105 011815৩ 
7২9. 67930 1705 4) 



২৫৯ র বাংলায় বুক-কিপিং 

দ্রষ্টব্য 2 [4-র খাতায় ০০: ০৮০:৪৩-এর জন্য 4১1০ নেই, কারণ 

এই খরচ 73-র ঘাড়ে চাপান হোল। কিন্তু 8-র খাতায় বৈ 06119 011515 

410 91 হোল কারণ, এ খরচ শেষ পর্যন্ত তাকেই বইতে হবে ]। 

[২.০156৬581] ০ 732115- অনেক সময়ে ক্রেতা | বিল গ্রাহক বা 

£১০০৩০০:) যখন পূর্বেই বুঝতে পারে ষে নির্দিষ্ট দিনে:সর্ত অস্থায়ী বিলের 

টাকা দেওয়! তার পক্ষে সম্ভব হবে না, তখন অনেক সময়ে সে বিক্রেস্তা ( বিত- 

জেখক বা 70:2ত্15)-কে নিরদি দিনের পূর্বেই তার অক্ষমতার কথা জানিয়ে 

দেয় এবং তাকে অনুরোধ করে, আগের বলখানা তুলে নিয়ে আরো! কিছু 

দিনের সময় দিয়ে ক্ষতিপূরণন্বরূপ হ্ুদসহ আর একথানা নৃতন বিল লিখতে 

এক্ষেত্রে কিরূপ হিসাব হবে, নিয়ের উদাহরণটি দেখলে তা বোঝা যাবে « 

উর্দাহরণ £ 1961 সালের 15ই ছুন তারিখে 4 তিন মাস পরে দেয় 

1000 টাকার একখানা বিল লিখলো! 3-র উপরে ৷ ট স্বীরুতিজ্ঞাপক স্বাক্ষর 

ক'রে বিলখানা -কে ফিরিয়ে দিলো। কিন্তু কিছুদিন পরে ) বুঝলো যে ঠিক 

দিনে ( অর্থাৎ 18 সেপ্টেম্বর ) তার পক্ষে টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না। 10ই 

সেপ্টেম্বর তারিখে সে 4-র কাছে গিয়ে তাকে অন্থরোধ করলো এঁ বিল তুলে 

নিয়ে আরো ছু'ষাসের সময় দিয়ে হুদ সমেত 12,100 টাকার আর একখানি 

নৃতন বিল লিখতে । 4. রাজী হোল এবং ৪ 21শে নভেম্বর নৃতন বিলের' 

টাকা দিয়ে দিল। এ4-র বইতে এবং -র বইতে কী হিসাব হবে দেখাও । 



10805 [)1, 0১1, ঃ হর 1961 ডিন 21 8২৪৮ [৪ 
18106 15 | 35119 [০0$81015 4৯1০ ১১০ 001১5112009 

[০98 রি ৯ 19,009 

" (0: 81৪ 8০061121108 0£ 17 1111) 

56১৮, 80 17 ২০ এ), | 112,000 
70 21119 চ২০628191 8/০ 85 **শ 19,090 

(5০: 6৮০ $৪ 0৫11061180100 ০? 035 ০019 10111) 

১:10 18 ১১০ 00, 100 
পু১ ]17657691 ৃ 109 

(০: 73 5 22155215106 00 08 [২9. 1001 ৪9 ূ 
110151950101 172 6৩661051010 01 (1106) | 

৮৪ 10 1 91119 ২০০6$%015 4১10 ১১০10 ূ *** 12710 
প০ 8 চা ূ 1%,100 

০০ 38 (০7 715 0061018000 0: 006 206" 0111) ) | 

০৮. 21] | 0851) ৩ রঃ 0ম" ৃ 19,100 
০ 82115 চ২০০৩1৮৪015 হি র ূ 12,109 

| (0০: 015 09810610601 006 206৮5 1011] ) ূ ূ 

৪-র বইতে 
70265 ০8109] 4. [01০ 07, 

1961 & ও ২৪. 

2105 1514 দহ 9 19,009 

[0 38119 78581015 410 ৪ 12,009 

(০7: 1109 800678006 ০01 419 170111) 

55০৮. 10 | 31115 78581015 4১/০ 12,009 
7০ 4 12,009 

(০1 00৪ :08100611901010, ০01 0109 ০18-৮1) ৃ 

»॥ 10 | [0061550 410 ১১১ 001, | ০৮৭ 109 
09 & রা 109 

| (501 ৪110%7111% 4১ ৪, 100 ৪5 3205:591 
101 005 23061081010 01 11106) 

৪৮ 19 9 19,100 
10 31115 728581)15 4£/০ হি নে 12,100 

(5০: 006 ৪.০০691006 06 005 06৮৮ 0111 
01871) 105 4) 

০, 1 | 8$119 7958101 £/০ ১১০ 0012 15511 12,100 
০ 0951 চর 19,109 

(0: 005 095 10506 ০: 005 106৬7 ৮1) 



২৫২ বাংলায় বুক-কিপিং 

4৯00012077500966028 531119--সাধাঁরণ ক্রয়-বিক্রয় থেকে যে বিলের 
উৎপত্তি নয়, 7)19761 বা 4£০08190: বা দু'জনেরই স্থবিধার জন্য ভাঙ্গিয়ে 
€ 19/5০07 করে ) কিছু টাকা তোলাই মাত্র ষে বিলের উদ্দেন্ত, সেইরূপ 
বিলের নাম 4.0001007709096102 7311] (বা উপযোজক হৃপ্ডি)। 

উদ্দাহরণ : 1লা জান্বয়ারী 4 নিজের স্থবিধার জ্ন্ত ৪-র উপরে তিন 
মাস পরে দেয় 2,000 টাকার একখানি বিল লিখলো এবং 9৪ সম্মতি-্থচক 

ত্বাক্ষর করে দিলো! । 4 এ দিনই ব্যাঙ্কের কাছে বাধিক শতকর1 5 টাকা! 
বাটায় বিলট! ভাঙ্গিয়ে নিলো। টাকা দেবার সময় হলে, &. 2,000 টাকা 
7-কে.পাঠিয়ে দিলো এবং তা দিয়ে 9 বিলের টাকা শোধ করে দিলো। এ 
“এবং ৪ ছু'জনের খাতায় কী হিসাব হবে দেখাও। 

উত্তর : 4.-র খাভায়__ 
আগে ভেবে নেওয়া যাক &-র খাতায় কী কী হিসাব লিখতে হবে। 
(1) 4, 7-র স্বাক্ষর করা বিল পেল; 

(2) ব্যাঙ্কে 5% বাটায় ভাঙ্গাল ॥ 
(3) -কে 2,000 টাকা! পাঠিয়ে দিল। 

(001: 3670125 7৪, ,000 %০ ৪) 

স্থতরাং_ 

185 ]0011081 1, ূ 1810 ৃ ০1. 
| 

19 | 2১৪ | ৪, 

ভিটা _ 52732. রর 
80. 1 3119 2২50০512015 410 3 11 | ,000 ৰ 

পু০ 2 রি ূ 2,009 
(০: 3৪ ৪.0061121006) | 

রা 552 ব্য 01, 1,975 
10150018101 5 101, 95- 4 25 

10 731115 1২6০0618016 4/0 4 2,000 

(০: 019000106106 006 0111 ৪ 5%) 

80151 4193 ১১ 001. 2,000 
1:0০ 085] রি 2,000 



সম্প্রদেয় পত্র ২৫৩, 

৮৪-র খাভায়-_ 

[3-র খাতায় এই হিসাবগুলি লেখা হবে-- 

(1) 4-র বিল স্বাক্ষর করা হোল, 

(%) এর-কাছ থেকে %,000 টাকা পাওয়া গেল, 

(৪ »বিলেন্বণটাক। দেওয়া হোল । 

। (91 0105 08521210001 6 10111) 
] 

সুতরাং 

10865 [08209] [4 | 70, ০, 

19- | মু২৪, 5 
হি 2৮7 সি ০ টি ৬7 

180. ] 1 4৯ ১... [9 2,000 
4 10 71115 ৮9791)15 4১10 ৫ | 2,000 

1 (০ ০0119 80090051020? 07৪ 0111 | রি 
। 0122 95 4 101 115 ০0৬2 ৪০০০]0- | 
! ৷ পঃ9810698) ৃ 

40110 4 । (089 ঠ [1 2,000 ূ 
00 4 2,099 

2 01 85951108 চ২৪, 2,000 5910 10% ৪) 
25421৮4৮৮26 এলি 1 

31119 [১25৪1)12 410 ৭ [1 2,090 ৃ 
10 0851) রা ৃ 2,000 

1 

ব০/0968015 119510:0706156 (অন্প্রদ্েয় পত্র )-চেক, বিল এবং 

গ্রমিনরি নোট (প্রমিসরি নোট বা অঙ্গীকার পত্র মানে হোল একখানি 
কাগজে অধমর্ণ উত্তমর্ণকে লিখে দেয় যে, “আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি ষে অমুক 
তারিখে আমি এত টাকা অমুককে দ্রিব”)-_এর! টাকার বাজারে অনেকটা 
কাগজের টাকার মতই শ্বচ্ছন্দে এর হাত থেকে ওর হাতে ঘোরা-ফের! করে। 
নিয়মঘাফিক 61000:59 করে দিলেই এদের মালিকানাস্বত্ব বদলে যায়। তাই 

* এদের বলা হয় “5£০96181015 1115011071165” বা “সম্প্রদেয় পক্র”। 

০5০(191)1 11751011161015 4১০ অনুসারে এদের কেনা-বেচা ও হৃস্তাস্তর 

নিয়ন্ত্রিত হয়। 



৫৪ বাংলায় বুক-কিপিং 

প্রমিসরি নোট বা অঙ্গীকার পত্রের নমুন। £ 

5091110 

7918, 5৮511 98101083 [০08 
09108165,. 

911) 118,101, 1962 

[৮৮০ 200100105 86661 0966 ] 01911158 0০ 08 ১. /73992 (036 90100 0£ 
1২010965 [৫5 [70101601০01 ৮৪105 2€06$৮50. 

৪. 600/- 1১, 0. 07086697099 

ঢেক, বিল ও প্রঃ নোটের পার্থক্য £ 

চেক 

অধমর্ণ ব্যাঙ্কের উপর 
উত্তঘর্ণেরে লিখিত 
হুকুম । 

(9) ইহাতে সাধা- 
বণতঃ তিন ব্যক্তি 

সংশ্লিষ্ট থাকে-1018- 

০1) 1012০ এবং 

1১8,56০. 

(3) ব্যাঙ্ক কর্তৃক 

40০1) করানোর 

আবশ্বক নাই । 

(4) দাবী মাত্র 

টাকা দিতে হয়। 

(1) ইহা কোন; (1) এখানেও তাই 

ৰঁ 

(1) ইহা কোন হুকুম নয়, 
তবে অধমর্ণ কোন ৃ উত্তমর্ণের কাছে অধমর্ণের 

ব্যক্তি, (ব্যাঙ্ক নয়, |: প্রতিজ্ঞাপত্র বা প্রতিশ্তি। 

(2) এখানে ছুই ব্যক্তি 
শপ্রিষ্ট থাকে--10101501 

। এবং 79102001566, 

(2) এখানেও তাই । ৰ 

ৃ (9) 10191 নিজেই 

প্রতিজ্ঞা ক'রছে, স্থৃতরাং 

অপরকে দিয়ে 4০০7 

করানোর কোন প্রশ্ন নেই । 

(4) সাধারণতঃ কিছু সময় 
নেওয়া হয়। 

(3) 1012.৬52দ্বার! 

অর্থাৎ 

্বীক্ৃতিহ্চেক স্বাক্ষর | 

করিয়ে নতে হয়। ৰ 

(4) সাধারণতঃ কিছু 

সময় দেওয়] হয়। 

4৯0০1 



চেক £ 00981) এবং ঢোব 080 9৭181) ২৫৫ 

চেক ৮195960 এবং 0170:095550 বা (0199 )--ছু'রকষ আছে। 

একখানি সাধারণ চেকের এককোণে যদি ছুটি সমান্তরাল রেখ! টানা যায়, তবে 

চেক 01:959০0 বা রেখাঙ্কিত হ'য়ে * 
গেল। 019556৭7 চেক (ব। রেখাস্কিত 

চেক) ব্যাঙ্কের কাছে গিয়ে সোজা-- 

সুজি ভাক্ষীন যায়'না,ঃকোন ব্যাঙ্কের 

ঘারফৎ ভাঙ্গাতে হয়। প্রথমে চেক 

খানা কোন ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়ঃ পরে 

সেই ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ভাঙ্গিয়ে যার চেক তার 4১০০০৫এ 
জনা করে দেয়। এইরূপ চেককে বলা হয় “সাধারণ রেখাক্কিত” বা 36:85] 

€5£99560 চেক । যার কোন ব্যাঙ্কে 

 40০0106 নেই, তাকে খএইর্প 

একখানি রেখাঙ্কিত চেক দিলে, ০ 

চেকখানি ভাঙ্গাতে পারবে না। তাকে 

যার কোন ব্যাঙ্কে £2০০০৮106 আছে, 

এইরূপ একজন পরিচিত লোক মারফৎ 
এই চেক ভাঙ্ষাতে হবে। সাধারণ রেখাসঙ্কিত চেকে সমান্তবাল রেখা ছুইটির 

ষাঝে “৪ 0০৮ কথাটিও কেউ কেউ লেখেন। 

চেকের গায়ে যে ছু'টি সমান্তরাল রেখার কথ। বলা হোল, তার মধ্যে যদি 
কোন ব্যাক্কের নাম লিখে দেওয়া 
হয়। তবে আবার চেকখান যে 

কোন ব্যাঙ্কের মারফৎ ভাঙ্জান 

যাবে না। যে ব্যাঙ্কের নাম লেখা 

আছে, সৈই ব্যাঙ্কের মারফৎ-ই 
ভাঙ্গাতে হবে। এইরূপ চেককে বলা হয় «বিশেষ রেখা্বিত” বা 57549] 
0০108890 চেক। 



রি বাংলায় বুক-কিপিং 

* 4০০০0106758” 0:099518 £ সমান্তরাল রেখা ছু'টির মাঝখানে 
/১00011100 79,552” কথ। দুইটি; 

গর লিখে দেবার অর্থ হোল এই ষে” 
১৬ যে ব্যাঙ্কের মারফৎ চেকখানা 

ভাঙ্গান হবে, ,নেই ব্যাঙ্কে 
অচ্ছরোধ কষা হচ্ছে যে, যার নাষে 

চেক লেখা আছে, মাত্র তার 4০০০০৫:৮এই যেন চেকখাঁনা জমা দেওয়া হয় । 

“0 29660081916” 0:955108 £. সমান্তরাল রেখা ছু"টির মাঝখানে 
“০0920909115” কথাটি লিখে দেবার মানে হবে এই যে, যদি কোন লোক 

চুরি “ষ'রে অথবা রাস্তায় কুড়িয়ে অথবা অন্য কোন অসছুপায়ে চেকখানা হস্তগত 

করে এবং পরে অন্য কাউকে চেক- 

খানা 50৭0159 করে দেয়, তবে সে 

21000151772 গ্রাহা হবে না। 

অর্থাৎ, কোন 5000:551-এর 

এইরূপ চেকের উপরে যে স্বত্ব 
তাতে যর্দি কোন গলদ থাকে, 
তবে পরবর্তী 210001566 বা 217001591-দের ম্বত্বতৈও সেই গলদ বর্তাবে। 

বিশেষ রেখাঙ্কিত চেক 

বা 59179018115 (09950. 

১০০০ 

011501016 “4১000101106 109০০” 

বা “০: [62০691016 হ'তে 

পরে । বিভিন্ন প্রকার রেখাঙ্কণের 

উদ্দেশ্ত হ'ল এই যে, যদ্দি কেউ 

এরূপ চেক চুরি করে বা 

কুড়িয়ে পায়, তবে সে সহজে 

সেই চেক ভাঙ্গিয়ে টাকা পেতে 

পারবে না। 



587701751 ২৫৭ 

[০০৪০ কমে 

1.101861080781) 0969911 & 7311] 01 11501797785 0 

৪. 12010019805 1০৮০. 

2 10186320£0181) 1096579910৪, 01)69009 800. ৪, 911] 01 175:0180£9, 

2, "0997৮ 9/00 90018)0 6109 101101776 6620008 

(1) ০৮ ৪৪০৮1%1৪ ; (11) [07902867060 ; (101) 400810681099 ১ 

(1) 1056 10866; () 10191001000 7 (£) 20878; 

(11) 10190001061708 % 701]1 7 (5111) 70855 01 07808; 

(1) 409010017)008,0802) 7311], 

&. (৪) 70190108181) 1066৮ 9870 ৪, 01090108 8720. 8, 127:0201890৮ হব ০6৪, 

(0) 10৮ 19 61)9 1786081%]11165 ০01 ৪, 0009086 7:880210860 ৮১ 
609 08989108 16 09825 2 4100. 6০0 17796 8566106, 1£ %ড, 

15 6108 *008161023. 9690680. 1) 6106 ৪0016100০01 6106 0:0৪ 

"1০৮ ০৪০619,019,, 6০0 6109 02:0981708 ? 

(০) 70০ ০82 97910. & 08099990. 0076099 ? (0. 0.) 
5, 40297 8 001]1 00. 73 10৮ 7৪. 500/- 79০ 60299 200108199 

19009. 8 800870660 606 98079 00 196. 761), 1956. 4. 01890010690 
16 161) 10105987380] 01) 4612, 07810708586 8%, 020 90৪ 0966 

7 00010. 1706 1095. 91007 91217198171 41517000108, (0. 0.) 

9. 00 156. ৪,009, 1959, 12 07:8৮৮ 07 ০2910111৪9৮ 9 000106)05 

102 185. 05009 8100. 108 91000256016 00 6০ 7 8166] 009 10211 1096 

70961 80০9919990 10৮ ০. 1 01800017660 6176 1011] )61) 6106 09706291] 

1380] 01 [00009 10908 9070 6106 01900111100 01198599 840)01077660 6০0 

1৪. 6950. 03) 906 096০ 6109 101]]1 89 10017002909. 105 10%5109))6, 

০০, ৪১29 8)81090 60 &159 618 ৭ ০002109,] 91002165110 610৪ 73090985801 

9106 79817906156 [96598 60 2:90020. 6108 9,1১0%8 67:808896101)8, (0.0. 

[১95 9910 £09098 6০ 3098 10: 185, 500 102 10101) 9 1081 

0? 6301081)£9 007 3 100061)8 95 0:৮7 900 80091069010 7059 

010 186 09600০81969. 7%5 00570. 90907990. 609 08]] 6০0 00090010 

স]।0 01990011690. 1৮ ওন2) 1018 7380]. 010 4610 99601062102 108, 480. 

4৮ 10096021655 0109 10111 ৪৪ 0015 10010010760 20 13089. ০০091159 

60959 68088061008 17 606 7300৪ 0179১ 73089 900. 00900000-. 

(0. ঢ.) 
১৭ 



২৫৮ বাংলায় বুক-কিপিং 

8. (৪) 1286 ০ 5০০ 01006886870. ১৮ ৪ 198061819 [7960009716 ? 
১) 02 196 1০90099৮195], [৪৮ ৪০10 £০0০008 60 6178 ৪10৪ 

৩ 2১৪, 5,000 69 990 7100 8,9960650. ৪ 011] &6 3 2500608, 0 
462, বৈ০৪00098, 1951, ৪5 11500018690 61018 011] ৪% 6% 09৮ 2200 
ঘা] 00190801918, 46 00860৮6ড 609 0111] আ৪৪ ৩60090 10৩ 609 
0801928 0181701000199, 800 708, 95 ৪ 0179/7:890 ৮৪ 9স্র*:50594, 
9150জ৮ 609 80698 10 73918 000108] ₹৪০০৭০10£ 609 99059 
(28088061070, (0. ঢু) 

4 26982598 1011] ০6 8%:0139089 কি0ো] 0300৮ 8100 ৪70 
11890005 16 আট 015 7%019:8, 00 609 101] 10900110178 009, 13 
₹5009868 4 60 ₹9097 16 10100 &. 108৪, 8701706296০ 60৪ 09 11] 
10 8069:996, ড71)86 20/29৪ আ1]] 10917909388 10, 478 000৪ আ]192 
09 711] 15 29109আ90 9 (৫0. 0.) 

£0. 00 660. 80085, 1948, 4১ £9681%৪ণ (0:99 01115 ০৫ 6500৭79 
[000 13 1০0৮ 8৪. 100, ১৪. 200 %াণ 0৪. 900 [0958,019 ৪ 0129, ৪০ 
100. 60299 00010623 893099৮1591. 00. 101. 80085 1185 £০৮০ 1719 
18৮ 10111 6০0 ৪৮ ৪0 8990 108 06 7১৪, 95 ৪200 010 160. 
1800887৮179 01300010691 609 88০0700 1711] 161) 178 1380] 9৮ ঠ [0০7 
0820৮, 090 608 099 08699 6119 00799 1)1119 ৪79 110100890. 900৬৮ 
609 91167019510 818 7009. (0. 0. 73. 0017.) 

11. 10190109019] ১৪6৪8005817 701890806 870. ুঘ09 [01800006 
200. 5120 105 630000188 100৮ 61095 89 6:99699. 17 6109 809007715. 
8190 ৪6966 আট 13 73111 101890006 &0৭ 170 1618 681001865ন7 ৪1১7 
91797£60 1 6109 9,00001065. (0. ঢে. 3. 001.) 

12. চা0£ 60012100608] 0020%920181008 4 নাজ & 101] ০00. 3 10: 
2৪০ 4,000 &6 60099 17000053 00. 196. 8009৮5, 190. 13 8,0081)%9 
609 1)111 000 ৮950708166০ 4০ গা6 8786]7906 708ত৪৪2. 4 81707 
315 696 0095 11] 5086 609 0:009988 90881] 066৮5991] 61)611- 
991585. 4 01909001168 608 101)] আ161 10181051115 98 4% 09৮ োটাছো। 
0. 460. এঞজতগচ 81005900165 0001965৮ 0607098815 60 73. 011. 676 
711 15111080094 29001691019 02000810271 6008 1081] 19 17096 17 
108. 0099:96 1)% 73, 91707 006199 1] 06100019০01 0067 4 210 13, 
10661936181) 09109051890. 170 1700106128. (0. ঢ. 3. 0079.) 

3. ঘা ০০ 5০০17088005 “02959102০01 & 011600919 086 
1৪ 51080181 0:08810£+ ? 

14, 56 ৭০ 5০০ 2595 05 16805181919 10096201006069 9 ভা, 
1 ০৮ 1392০981819" 020881778 ? 6 18 659 616০৮ 01 ৪0০, 
2038108 2 108৮ 15 60 91806 01 +80000176 129৪9 010881178 1 



ঢাদেস্ণ তনধ্্যান্জ 

১6১10806৩০১ 

€ একতরক। বা একহার! জমাখরচ ) 

'পুবে খনশ্হি য়েেনযে এ পর্বস্ত ব্যবসায় জগতে হিসাব রাখার জন্য একটি মাত্র 

নর্ভরযোগ্য পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হয়েছে । যার নাম 10011016 7009 
১5510, আমরাও বরাবর এই পদ্ধতিই অন্থুসরণ ক'রে এসেছি এবং দেখেছি 

যে এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখার সব রকম উদ্দেশ্তই ভালভাবে সিদ্ধ হয়। কিন্তু 

মনেক সময়ে ছোটখাট' ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীর অজ্ঞতার জন্যই হোক ব। অক্ষমতর 

সন্যই হোক বা অপ্রয়োজন বোধেই হোক, এ নিয়ম মেনে চল! হয় না বা মাত্র 
আংশিকভাবে মেনে চলা হয়। এই অসম্পূর্ণ এবং ক্রুটাপুর্ণ ডবল ১০5 
' [20010191566 1)0019]5 100 ) পদ্ধতিকে বলা হয় 91515 026 

পদ্ধতি । আনলে 910815 ঢ2৮ পদ্ধতি কোন পদ্ধতিই নয়, কারণ, সব 

পদ্ধতিতেই শৃঙ্খল এবং নিয়ম-কান্থন ইত্যাদি আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন 
কিছু নেই। কোন লেন-দেনের বেল হয়তো ঠিকঠিক ছুটো 9:10: বা ডবল 
২10 কর। হোল, আবার কোন লেন-দ্রেনের বেলায় হয়তো একটি মাত্র 
801 ব। 5111916 21105 করা হোল, আবার কোন লেন-দেনের বেলা হয়তো! 

কোন হিসাবই লেগ হোল না। এরূপ ক্ষেত্রে পরিফার বা নিখুত হিসাব 

পাওয়ার আশা কর! বৃথা এবং হিসাব লেখার উদ্দেশ্যগুলিও ভালভাবে সিদ্ধ হ'তে 

পারে ন। তাই এ পদ্ধতি অসম্পূর্ণ এবং অবৈজ্ঞানিক । 

5810616 01৮5-র অসুবিধা -510515 টে নিজে কোন স্ুসঙ্গত 

পদ্ধতি নয়, ডবল €0-র অসংস্কৃতরূপ মাত্র» জুতরাং, এর নিজন্ব বিশেষ 

কোন সুবিধা নেই, বরং ডবল €70:5-র যেসব সুবিধা,» তা থেকেও এ বঞ্চিত। 

যেষন»- 

| (1) প্রত্যেক লেন-দেনের জন্ত হিসাবের খাতায় একবার ৫6916 এবং 

একবার ০2601 না করার জন্য [19] 732191006 তরী ক'রে দেখা যায় না 

হিসাব লিখতে কোন ভুল হোল কিনা। 



২৬০ বাংলায় বুক- কাঁপং 

(2) হিসাবের গোলমাল করে টাকা! পয়সা বা জিনিসপত্র কেউ যদি চাকি 
করে, তবে তা চট্ করে ধরে ফেল] কষ্টকর 

(3) প্রত্যেক আয়, ব্যয়, ক্ষতি-বৃদ্ধির জন্য আলাদ! আলাদা হিসাব 

(বা &0০010100) না রাখায় [2501115 4,00090106 বা 0199 200 14955 

4£০001010€ তৈরী করা সম্ভব নয়, স্থতরাং লাভ বা লোকুলান কী.ক্র হোল 

বাঠিক কত হোল, তা বোঝা যায় না। | 
(4) প্রত্যেক সম্পত্তি (বা 49৪৪ )-এর জন্য আলাদা আলাদ হিসাব 

না রাখার জন্য বছরের শেষে ঠিকমত তাদের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না” 
সুতরাং, 739190 91;০6-ও নির্ভরযোগ্য হয় না । 

কী উপায়ে লাভ বের করা হয়_মালিকের কাছে ব্যবসায়ের যে 
দেয়, তাই হোল ব্যবসায়ের মূলধন । স্থতরাং, ব্যবসায়ের মোট সম্পত্তি থেকে 
ব্যবসায়ের অন্যান্য দেয়গুলি বাদ দিলে যা থাকে, তা-ই হোল ব্যবসায়ের' 

মূলধন । এই উপায় অবলম্বন করে বছরের প্রথমে একবার, এবং বছরের শেষে 

একবার--দু*্বার ব্যবসায়ের মূলধন বার করা হয়। এখন, মূলধনের যা পরিবর্তন, 

তাই হোল ব্যবসায়ের এক বছরের লাভ বা লোকসান। বছরের শেষের 
মূলধন যদি বছরের প্রথমের মূলধন অপেক্ষা বেশী হয়,_তবে এই বেশীটুঃু 
ব্যবসান্বের লাভ, এবং ষদি কম হয়,_তবে কমটুকু ব্যবসায়ের লোকসান 
ব'লে বুঝতে হবে। (অবশ্ঠ ব্যবসায়ের মালিক যদি বছরের মধ্যে কখনও 

নূতন মূলধন এনে যোগ করে, তবে তা লাভের মধ্যে ধর| হবে না, এবং যদি 
মাঝে মাঝে ব্যবসায় থেকে টাকা তুলে নেয়, তবে তা যোগ করেই লাভ বার. 
ক'রতে হবে )। 

১৫৪০12০1086 06 49115 বা আর্থিক অবস্থার বিবরণী--উপরে 

মূলধন বার করার যে উপায় বলা হোল, তাতে সব সম্পত্তির এবং মুলধন বাদে) 
অন্যান্য দেয়গুলির পরিমাণ জানা প্রয়োজন । কিন্ত একতরফ1 দাখিলায় সব 
সম্পত্তির আলাদা আলাদ। হিসাব না থাকায়, অনেক অন্থুবিধাই ঘটে । কিন্ত 
তবু থে ক'রেই হোক, যতদুর নিভূলি ভাবে সম্ভব, নগদ টাকা, প্রাপ্যবিল। 
ধার অবিক্রীত পণ্য, আসবাবপত্র, কলকজ্জা, ঘর বাড়ী ইত্যাদ সব সম্পত্বির 



একতরফা দাখিলা ২৬১ 

মূল্য নিরূপণ করতেই হবে, এবং অন্ঠান্ত দেয়গুলির হিসাবও নিতে হবে । 
পরে 73819006 5115৮ এর মত করে ডানদিকে সম্পত্তিগুলি ও বাদিকে 

দেয়গুলি সাজাতে হবে এবং ছু*দিকের বিয়োগফলকে মূলধন ব'লে লিখতে 

হবে। সম্পত্তি ও দ্রেযতএর এই ষোবব্রণী প্রস্তত হোল, এর নাম 99:50 

০£ 4789175, এর সঙ্গে ঃ£সাধারণ 732191705 9119 এর তফাৎ হোল এই ষে, 

সেখানে সম্পত্তি ও দেয়-এর 1812170-গুলি লেজার বইতেই পাওয়া যায় এবং 

নিট লাভ বা লোকসান 71025 20 [5955 2 ০011116 থেকে নেওয়া হয়; 

কিন্ত এখানে সব সম্পত্তি ও দেয়-গুলির তৈরী হিসাব পাওয়! যায় না এবং 'নট 

লাভ বা লোকসান আগে বার করা যায়ই না। 
উদাহরণ £ শ্রীহরি মণ্ডল, তার হিসাব 31515 12115 পদ্ধতিতে 

লেখে । 1961 !লা জানুয়ারী, তার দেয় ও সম্পত্তি ছিল এইরূপ-_ 

09,817 111 11900. 9100 2 3911]. 1২5. 9,1%0, 5101701 10610001 

[২5 525১ 9০০1২ 7২5. 2১400 71110010075 200 71%00155- 135, 

4,500, 51117015 0101015--7২5. 2,500. 

এই বৎসর সে ব্যবসায় থেকে মোট 500 টাকা তুলে নিয়েছে। 31শে 
িসেম্বর, তার দেয় ও সম্পত্বির পরিমাণ এইরূপ-__ 

0০9,510 111 119110 210 26 93201577355 25525, 9111007% 106106915-- 

২5. 1,800, ১৮০০]২--7২5. 3,000, 17711010116 7২5. 1,200, 51110071% 

'€১7501015--17২5, 1১050. 

এই বৎসর ব্যবসায়ে কত লাভ হোল, দেখাও এবং 1961 সালের 31শে 
ডিসেম্বরের 53105] 90905706106 01 2 08115 ঠতরী কর। 



২৬২ বাংলায় বুক-কিংপিং 

থা 51] বি] 07 877 5175 

05 06 759 80101607 21961 

14151011119 ূ ২5, 

21001 018010015 

ূ 4১88685+ «লা 
| 
ও 

2,800 ' 08517 117 118,010 ৪100 ৪ 8৪00 3,120 
০৪101091---1951105 530689 ০4 । 213015 7)610019 525 

89855 0551 11581011155 | 5,045 । 56০০৮. য় 2,400) 
| ' র01011016 তত চাক্টো159১০117509 

€ 7,545 , 7,545 

স্পা স্দ সস স্পা | রঃ রী ৯ নি 

9747171110৭] 0৮ 4778115 

28 03151 £)64, 1964 
১১১১১১১১১১১ ১১১১০ 

[41810111065 বু, 55615 ,.. ঢ৪, 
সপ শা িশিস্শ শর শা চি পাশে 

। 
রা ৰ 

98:80175 01650116015 | 1,050 : । 085 11) 11900 2100 21 13201. । | 2,5%5 

08103691---091105 93:0659 ০. ৃ । 5810015 71059100915 “1 1,800 

। ৃ 

| 
| 

8,995 ০01 11891116155 1 7,475 । ৪৮০০ 3,000 
, 81010015 1,200 

| 8,525. 8,525 
5 জি 

১04৮ মাতা 00 758২0 

101 2146 1162 27127223156 19208777097 1906 1 

+ 0800151 01 3156 160. 1961 ৫ 7২5, 7,475. 

422 10195711025 0011109 006 99217 ০১, 500 
4১011005650. 08191651 ... 23, 7,925 

1695 0290109] 00. 156 0917. 1961 দু 7২5, 5,045 

০106 01111050116 ৮৪ দু 5, 2930 



একতরফা দাখিলা ২৩ 

(771708]) 968০7000786 01 5118175 01 9711091 11109) 

63 06 3296 10909775667, 19061 

[41810811058 ূ 35. 45855 0 13৪. 

51210015% ০:5010929 র 1,050 | 09912 210 1081)0. 9100 আও 
0-817309] ২৪, 5, 045 ূ 8003812 5 ডা 2,525 
4822 ১7060 ০ 9,930 ূ 01507 10210015 1,896 

না 2 5৫০০ 3,000 
৪. % ,975 ূ [0151 00156 1,200 

17255 3018৮512055 500 | 
- | 2,4ন ূ 

্ 
। 

7২৪, | 8,525 চ৪, ূ 8,525 
ই ০৯০৯০১০, 

উদ্দাহুরণ : পরাণ একহারা দাখিলা পদ্ধতিতে তাহার ব্যবসায়ের 
হিসাব রাখে ।, 1981 সালের পয়লা এপ্রিল তাহার ব্যবসায়ের অবৃস্থ। নিষ্নবূপ 
ছিল-_ 

[21206 200 11201/11151% ২5, 30,009 7 77110100165 2100 

[+1560155 ২5 8,000, 5০০ ২5, 45000 5001 106100015 

২5. 12009 ; 90019 016016015 7২5. 83000 ; 31115 1২০06191016 

২5, 3,009 7 131115 72721016 75. 2,000 । 09912 111 179170. 7২5, 30 » 

78100 0৮6101816 7২5. 1১900. 

196% সালের 1শে মার্চ তাহার ব্যবসায়ের অবস্থা নিম্ব্ূপ হইল-_ 
[৮1206 2120 1819,01710)6175 [২5. 30,000 2 00010015200 

চ41%00155 ২5, 8,00০ ১০০৮ 7২4 64090 2 ১৯১০001% 106196015 

14,000 ; 50701 016016975 6,000  '911]5 [২০1৮21015 5. 

49100 7 131115 7১9%9101 ২5, 23003 4৩৪9 111 11200 7২5, %8, 

0551) ৪0 13801 [5, 49235. 

1962 সালের 31শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইল, সেই বৎসর তাহার কত 
লাভ বা লোকসান হইল বাহির কর। এ বৎসর পরাণ নিজের ব্যক্তিগত 
খরচের জন্ত ব্যবমায় হইতে মানিক 750 টাকা করিয়া লইয়াছে এবং 1961 
সালের 31শে জুলাই ব্যবসায়ে 5,000 টাক। দিয়াছে । অবচয়ের জন্ত কলকব্জ' 



২৬৪ বাংলায় বুকাকিপিং 

হইতে 15% এবং আসবাবপত্র হইতে 10% কাটিতে হইবে। সন্দেহজনক 

দেনার জন্য 22% সংচিতি (:05151012) রাখিতে হইবে । 196 সালের 

91শে মার্চ তারিখের 51091 56516510012 01 81915 ও তৈরী কর। 

97470] 2 0 267819 : 

(8 6 156 410750 2196] 

[88170111155 5. 88865 ূ চ৪. 
০০৮-৯ শত (০৫ নি ১৯ সিট ০ | তিক হী 

13822 055101511 1,200 (05513 410 119100 | 30 
33119 ৪৪1)1৩ 2,000 731115 চ২€০০181)15 1 3,000 
32200: 015030919 8,000 5010915 10)60015 ৷ 12,000 
€০89101091---61105 50685 ০0: ৪৫০০২ 4,000 ৪ 

89998.0৮81 1351)1110159 45,950 [30115106220 10400001955 8,000 
1১192012170. 18012113175 30,000 

57,030 [২৪, 97,030 

১1411911 হাঘণ'ও 0৮ 75515 

0506 9196 71770771962 
(80805 লি সি ৯০5৯ 

[51810111055 ূ ঢ.5, ূ 49968 [২৪, 
825 ও ৯ লি 2222162%1 রি 

33$119 128581016 1] 2,900 . : 9899 0. 009700 নি রি 25 
5808175 0:50869151 6,000 08517 ৪ 0957 রঃ 2 4,295 
0891691--6198 | [35119 [5021৮81০5  ... ডি * 4,100 
€300688 0: 8982%8 502077 1)6100915  : .১ ২৪, 14,000 
০5? 11810111068 | 52,819 1653 1২582155101 

180 10505 ১, 350 
--1 138,850 

5০০৪ নিন গুনে 6,400 

5011010215 & ভ016 [২৪ 8,000 
ঙ ূ |] £99$ 1060150188021 .* ৪00 
রি | 7700 2,200 

। 21206 &6 24501782051 ৮০ ৪, 80,000 
ূ 16393 106101501558012 ১, 4,500 

7757 25,500 

৪, | 81,110 ূ ২৪, | 81,110 



একতরফ। দাখিল ২৬৫ 

০ খাবা 05 98০ 40 1,0৬5 
10৮ 872 17227 27252 31 11207 1962 

২5, 

165101021০0 3] ১1510101962 55 7061 

909.21005106 01 209.115 রি 52810 

492 175%11125 0:21705 606 521 রি 9.000 
61819 

1555 4১1001106 010102176 1060 0106 

10019111555 01111105 0106 ৮921 ৪ 5,000 

4১010150650 09010821 . রি 5688190 

1695 09101151 010 151 47011] 1961 45,830 

7০21 001755 €1)6 56৪1 ১. চু, 15,980 

( চা91) 509691791) 01 18178 01 ৮28 

654৫৮ 915 710707, 1962 

[41201110155 | ২৪, ,. 99915 [২৪, 

83119 18581916 2,800: 0895 35 0858 র্ 25 
52152015 015016015 6,000 ৃ 08910 ৪0 73812 ডঃ 4,295 
0512251 চু, 45,890 । । [119 [২০০61581015 রি 4,109 
4822. 2100001 ৰ ৩০11015 1)6191018 

10:০25106 210 5,000 | 5. 14,000 
45822721911 10,980 15835 0২68615৪ 

্ রি ৃ 1০1 738.0 70605 350 
51,810 ! | - টা] 135850 

7655 1019750085 9,000 । ০০ 5০০ ০০০ 6,400 
। 52,810 । [71017586015 &6 

ৃ 6515 চ২৪, 8,09০ 
৷ 1553 10501501801092 800 
| সি, 2,299 
। 19181 ৫০ 1180211- ঞ 
1 10517 ২5, 30,009 
| 1533 1)601501814021 4,509 
: ২০ [85,500 

চ২৩, 1 62,110 : 7২৪, | 81,110 



২৬৬ ংলায় বুক-কিপিং 

চ617০886 217 

1, 1091 15 51108169 7810685 95৪66]0 ০1 1300115881)108 ' 0 
0099 16 0176: 001) 10001019 19065 9596920 ? 

2. 1796 805. 0106 80581368899 ০01 1)00919 06 95৪6620 ৪,৪- 
0073)09,:80. 00 9118161206৮ 959660) 2 

8. লু০দদ 080 61091909018 1791) 81009 টি [2065 9৮935900109 
00202592860. 60 10001019 7800 ? 

4 15915 4936866009196 ০06 &681781? ? 5 9088 1৮ (109 
(70170 78,187008 9310860 ? ক” 

6. ভ1786 15965681080 01 11086” নুণআ 19 70:0?৮ 0 1099 
8,8৫816881060 01006 9110£19 17106825 9591610) 01 1001:-1991)17)8 ? 

6. 13810£897 1:99105 1718 1)00108 ১১ 0109 9310819 [11065 1086100 
8700 118 00516101) 071 90৮1). এ806 19869 ৪৪ ৪৪ 01709: :-_ 

[01800 8700. 019017067১8, 90,000 7 ঘা00016019 8710 চা1017185. 
১৪, 3,690 ) 560০08 78. 7,000; 99991 109106088. 78৪, 19000 ; 
907002% 0:60916015 15. 80,000 + 0891] 07 10870 9,900); 0881 
6 13870 18৪, 9,000. 

10017) 6109 ১9৪19110601 3060, ০9109 1960, 7091)881) 1090. 
406:909060 17)60 6116 10009111855 1৭, 8,000 910 1018 [07951163 
স্া62 78, 600 081 7001160. রী 

01৮ 80819 ০006 19060 1018 1090101) ৬%8 :-- 

[91806 800 17180101116 1৮5, 9,000 ; 807018079 &110 1718611189 
8৪, 3,090 7; 96০০৮ 17৪. 19,009 , 99010075 1)9106078 185 16,000 1 
৪9001 07901607515, 14,000 , 9851) 1101087018৪, 109: 0891 ৪6 
73800 188, 79500, 

নাতো 6000০81১০৮৪ 0869%115 5010 ৮০790011907 60 1091)8)6 &. 
96890600606 9100/11)0 6118 11096 01 10895 17808 1) 18808) 00৮ 
6109 599: 90090 8061). 01) 1960. 

(4%8, 0877181 ০7308) 0009 1959 135, 38,১00; 081681 ০% 
9060. 0009 1060 185. 5,800 7 [9০1৮ 00108 6006 $৪% 0৪, 11,000) 

7, 009:900 7261)5 1015 1১905 1১ 6179 9108191206৮ 00961)00 
900 108 17009161010. 01 108 1)0510954 0) 199 40011 1959 ৬83 8৪ 
19110 ৪-_ 

17900 %17 73981111085 15. 30.000 ; 11017016079 828 £16611)8 

13৪. 6,000 ; 96০৫] 35. :) 009. ১৪100৮ 1006091573৪, 2,600; 
৪0100৫5 07901607535. 1700, 31115 159০8157119 ৪, 31009; 31118 

72878019 75. 9,900. 0%৭]।) 11. 110 79. 257 08817 %6 138010 

5. 9,716. 



5%50195, হ্ঙখ' 

025 59৪: 15692) 00. 8196 11891) 1960, 119 70099816101 /৪,৪ ৪৪- 
10110 %ঘ৪- _ 

11800. 800 78011011185 7৪, 30,000 7 “৪7016009800 ঘ1661085 
15৪, 6,000; 36০০] 785, 26090 ; 19010925 70910607:9 785. 1১,280 7 
9010075 029916075 189. 1940; 231119 89961%81)16 2৪, 9,160 
13118 70858019 5. 1,935 5108817 00 08))0 08৪, 807 80891 
7361): 189, 5৮12৫. 

প000 0108 810056  110007:0)8,6101) 10761)9,:8 1815 96869009116 01 
105৮ 8700 11099 1001 609 5987 9100990. 9190 118,701) 1960 800 
8,180 % 96869009100 ০01 4১189110589 90 61880 0869, ৪,697 0.91079018,0110£ 
[58700 800 13011011188 195 9$8% 250. 11001609900 710617789 0৮ 
10%, 010878/0, আ1010079জ্ঘ 7৪, 19,000 ট্রি, 1019 008119688 0010110% 
6178 56৪: 007 1019 10015969 919912995, 

* (4795, 0801601০070. 196 4১107111959 785. 46,540 7 081)168] 018 
3180 119:) 19600 25. £7,515 71 080?56 2508 00 598, 
13৪. 12,975.) | 

&,. 47806 7691)5 015 1১00915 1)% 0108 9108169 15)11675 07961)00. 
[719 ঠ1797019%] 10089161011 01 8,1109৮5 1 8007 1)080901711)6 31, 19--- 

710 ৫15০9] 10910 :__ 

৪00৪১ 1, 19-- 10969100109 31 19- 

1৭. 15. 

08,810. 117 179100 120 2১80 
0881) &৮ 73901 6,309 7,200 
96০9০] 11) [07806 009 10,490 
৪৮00 [09106025 15,000 16900 
9100৮ 0:50160179 14,509 19,200 
[180৮ & 818,0101119১ 95,009 30,009 
ঢা0016026 ৩ না।60:6৪ 3,180 4,609 

70708 8179 5987 010910৮809৮ 1080 1৮0725২1185 0,0090 10 
1019 [0715868 [001)0395. 

না0100 6109 99005 1101020700101) 1)১91)976 1115 89601008106 01 12202 
৪110 [099 1001 0109 59৮ 90080 1)99900108 91, 19--- 900 8190 & 
96869009106 01 40815 98 %6 01180 0966, 9169৮ 06109018608 01906 
800. 19017110975 0৮ 1290 8110. 800. না0001001:9 8170. [16098 0৮ 109 
8177. 1778%0706 ৪. 1895156 01 %% 10: 980 &110 [0০00৮101 109796৪, 

(0. 0. 8. 000.) 

(475, 0907681 01) 81008) 1, 19-7885 %&8300 7 0802681  0 
[10506100106 9219 21661 1791006 606 8%01080009068, 2, 29,669 ; 7106]. 



৬ বাংলায় বুক-কিপিং 

01 :908/69206106 ০ 4১815 02 [09092200291 96092 008017)6 0106 80308ট- 
[0069 15. 66,362; 7:06 00108 6009 59৪৮ 75, 14,869) 

9. 4505 19618 1719 00015 00 9117819 90৮5 3598900, 00 3186 
২8:00 1969, & 96966009080 &79178 ৪9 08087500020 018. 
')90189 800 009 10110দ106 10816107 1৪৪ 019010990-_ 

(0810168] %100 11901116193 [0108705০800 4996৪ 

৪. ! 1৪, 

0515 08016) 95000 [19706 ৮0ণ 19001007900 25,000 

[১081) ৪/০--1115 15000 96০99] 10,000 

90075 0:80160:8 10,000 ২10015 [)9106018 20,000 

08910 10 00800 4090 
| 0891] 86 08]. 4,600 

60,000 60,000 

[1018 2588868 £00 11801116195 00 9196 109০6111988 1959, ৪7৪ 9৪ 
101107৪ : 01906 10 17001100091) 78. 90,000. 96০০1 75. 19,000 
9000৮ 10806075739. 96,000, 08910 &6 7380] 19 18,000. 9000 
0৮91160857৪. 15,000. 1011$78 [080 ৪/0 79. 1000. 

(1). ০0. 276৮9001760 60 9308৮870 0006 10100 01098 01 0109 
চিতা 107 0176 [92100 90067 9186 10906101901, 1959, 7176 10110711708 

2৫108609068 878 90101:90 : 

(9) 10970:901%৮9 1806 &0৭ 19001907926 ৪, 2০ 10. ৪, (8980028 

&007161028 0 7218106 ০2917008909 07) 3196 10809170108: 1989) 

(9) 29887591082 1380 7089৪ ৪ 9%%. 

$০) 4110%7 [1768:996 00. [91578 1087 €& ঠ% 0. ৪. 

(0) 45053 107951088 871000690 60 18৪. 1,876 

(1) 1)ল9জ 0) 606 179] 96869200606 01 81775 58 ৪&6 9186 
38082011067) 19589. 

(413, 10910290198107. 01. [১18168 80৭7 17001170606 102 9 200726108 

৪. 99750 ; 11068298601] 10118 11080 102 9 1000618 ৪, 56980 ; 

৪6 8096 00108 6119 08100 1৪, 14,460: 10881 01 10781] 96%69- 

1806 01 97815 78৪. 78,489750) 



ঞেম্োদ্স্ণ ত্ধ্যান্ত 

সম্পত্তি (259615) ও তাহার শ্রেণী বিভাগ 

যেকোন ব্যবস্থায়ের 3819806 91756 ছুইটি দিক আছে। 
(৪) 15881115655 910০ বা দেনার দ্দিক (এইদিকে অন্যান্য দেনার 

সাথে মূলধন ব1 মালিকের কাছে ব্যবসায়ের দেনাও থাকে )। এবং 
(6) 45565 ৪806 বা সম্পত্তির দ্িক। 

পূর্বেই বলা হয়েছে (সপ্ত অধটায় জ্টব্য ) যে, লেজারের কতকগুলি 
4১০০০০:০৮এর 0912110 নিয়ে ]20105 এবং 71056 আল রিল 

/800010111 তৈরী হয়, তারপর ষে 40099170 গুলি বাকী থাকে, সেই সব 

40001116এর 18191005 গুলি -নয়ে 3219110 9199 সাজান হয়। এ 

বাকী 4০০০%৫গলির মধ্যে যেগুলি 01601 152191705, সেগুলি 

[41910111055 বা দেনার দিকে সাজান হয়, এবং যেগুলি 06910 1212006 

সেগুলি 45550 বা সম্পত্তির দিকে দেখানো হয়। তার ফল হয় এই যে,. 
যেগুলি পুরোপুরি দেনা নয়, সেগুলোও শুধু ০:61 1১81970 বলেই 
[41901110165 5105-এ দেখানো হতে পারে; আবার কোন সম্পত্তি নয়, 

হয়তে। বা আসলে কোন ক্ষতি (বা [0995 )-ই (যেকোন কারণে হয়তো 

1150105 ব। 01926 2100 15955 4১/০-এ 0611 করা হয় নি)--তা। ও 

শুধুমাত্র 06101 1)919.1706 হওয়ার জোরেই 455505 বা সম্পত্তির মধ্যে স্থান 

পেতে পারে। 

গৃতরাং, দেখ| গেল যে, যা দেনা নয়, এমন জিনিসও 14190111055 910-এ 

থাকতে পারে, আবার যা সম্পত্তি নয়, এমন জিনিসও 4,55665 51৭-এশ্থাকৃতে 
পারে (যেমন, 7২০৪০: 0: 9390 1)010055 1২696: 01 10150020 

010 106106915, 10101501900) 100, 10150901000 01 911995,. 

13101551985 011 9179165, 1251175171915 [05091569 প্রভৃতি | 



নি ংলায় বুক-কিপিং 

সম্পত্তির শ্রেণীবিভাগ 

13812005 91155 এর 4১55গলিকে মোটামুটি দুই প্রধান ভাগে ভাগ 

করা ষায়--01)  প81881016- যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ বা স্থল পদার্থ, যেমন, জমি. 

বাড়ী, কলকর্জা, নগদ টাকা প্রভৃতি ; 

(2) 12065101916- যাহা উন্দ্িয়গ্রাহা নয়, যেমন, 0০০৭৬111) 7965111 

40019121817 প্রভৃতি । 

75006, 1700901016-ছরকম সম্পত্তিই আবার (৪) [২০৪] বা 

প্রকৃত এবং (৮) ছ০06055 ব1 অলীক - এই ছুরকম হ'তে পারে । 

ূ [২2৪] ( প্রকৃত )--969০0১ 812017111915, 

শু. 911011015 1 .:338117105 0%% প্রভৃতি । 

( 51000015 ( অলীক 19100], ১1901710615 

য। হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে, কোন মূল্য নাই, 

কিন্ত মিথ্যা ক'রে দেখান হল মূল্য আছে । 

1২691 ( প্রকুত )--6৯০০০৬1]], 720510 

০০019511817 প্রভৃতি । 

[:0000178 ( অলীক )--০০০৭৬]1- হয়তো কোন 

মূল্য নাই, কিন্তু দেখান হোল মূল্য আছে ব 

1১161110117 121921755-যৌথ কারবারের 

প্রাথমিক ব্যয় ( দলিলপত্র ছ|পান, রেজিস্ত্রী ফিস্ 

ইত্যাদি); অথব। কোন 106161150. [২০৮০10৪ 

[01950016515 (105 পৃষ্টা জষ্টব্য।) 

[২65] 459605--(9051015 হোক, ব] [1051051915 হোক )--আবার 

ছু'ভাগে ভাগ করা যায়-_যথা-(1) [2০৭ ৪9950--এই সম্পতিগুলির 

[10090511015 



সম্পত্তির শ্রেণীবিভাগ ২৭১ 

প্রক্কাতি (মুল্য নয়) ঘন ঘন বদলায় না, এর! স্থির থাকে_যেমন [4200 
13701101105, 71906 200 18190171067, (৯০০এ/1]], 1১215101 ইত্যাদি । 

লাবার (2) 108 013£ 88860 বা (01:001580276 ৪9৪০০-_-এদের 

প্রকৃতি ঘন ঘন বদলায় | যেষন, 0৪5-_আজ ষা নগদ টাকা ,কাল তা ৪০০ 
হ'তে পারে, পরের দিন ভা হয়তো 10201015 হয়ে গেল। 7)200015 হয়তো] 

13111 [২০০$৮৪015 হোল । তা হয়তো আবার 05911 হোল । 0930, 

130০0) 1006015, 1311]5 [২০6151916--এ সবই 109,015 85595 বা 

প্রবাহী সম্পৎ ৷ 

[102101115 55506কে 00:2:5100 858605 বা 11010 293০%5-ও বলা হ্য়। 

যে 299০ুলি সহজে এবং ক্ষতি স্বীকার নাকরেব! খুব অল্প ক্ষতি স্বীকার 

ক'বে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যায়__সেই 999০গুলি 11050 25566 বা! 
প্রবাহী সম্পৎ বলে গণ্য হবে, যেমন, 5০005 10606015,131115 [091%91)15 

ইত্যাদদি। সেদিক থেকে চি বা 7৩100211511 85561 গুলি 000-110010, 

কারণ, [4210 011191118 ইত্যাদি ক্ষতি স্বীকার ন! ক'রে চট ক'রে বেচে 

ফেলা যায় না । 

দেনা--যা নীগ্রই শোধ করা উচিত, বেশীদিন বাকী ফেলে রাখা ঠিক নয়, 
বা বেশী দিন বাকী রাখা চলে নঃ যেমন, 3801 0561019800 01115 
[29.90015, 80015 01760116915 ইত্যাদি, তাকে ০0116176 11910111655 

বাচল্তি দন! বলে। আবার দীর্ঘ মেয়াদী ৰণ যেমন, (কোম্পানির ) 
ডিবেঞ্চার ইত্যাদি, যা অনেকদিন পরে শোপ দিতে তবে, তাকে অনেক সয় 

£1%90 1190118065 বা স্থায়ী দেন] বলা হযু। 

৮1550 95605 থেকে হিস6 11911110155 বাদ দিলে যা থাকে, তাকে 

অনেক সময়ে 81560. ০2121651 ব) স্থায়ী মূলধন বলে ; আবার ০৮111 

85560 থেকে 001611 11919111055 বাদ দিলে যা থাকে, তাকে (2:0018- 

16 (9101681 বা প্রবাহী পুজি বা ৬ 0:151708 0816৪] বা কার্যকরী 

মূলধন বলে। 



২৭২ বাংলায় বুক-কিপিং 

সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বা 7990:55:9601 

[72050 25505 যেমন, 73011011765, 112.011116159 71110010076 এগুলো 

ব্যবসায়ে কেনা হয়, কিছু লাভে বিক্রী করে দেবার জন্য নয়। এগুলো কেনার 

উদ্দেশ্ত হোল এগুলো স্থায়ীভাবে (7321:1098:19015) রেখে বছরের পন বছর 

এদের ব্যবসায়ের কাজে লাগানো । কিন্তু হুঃখের ধিষয় বছরের পর বছর-_- 

অসংখ্য বছর এদের কাজে লাগান যায় না । ব্যবহারে ব্যবহারে এবং 'কালের' 

গতিতে বা আরে নান। কারণে এদের আয়ু ক্রমাগত ক্ষয়গ্রাপ্ত হয় এবং কয়েক 

বৎসর পরে আমু একেবারেই ফুরিয়ে যায়। তখন সেই ভাঙ্গাচোরা ৪552 

ফেলে দিয়ে ভাঙ্গামূল্যে (10:596-01) ৮210৪ বা 5০90 5৪105 তে) বিক্রী 

ক'রে দিয়ে আবার হয়তো। নৃতন 2556 কিনতে হয়। 

কোন স্থায়ী সম্পত্তি বা 2:50 8592 এর ক্রমাগত আয়ুক্ষয়, সুতরাং সেই 

অনুপাতে মৃল্যক্ষয় হওয়াকে 1)19:5019.0101% বলে । 

এই 70815০900 ব্যবনায়ের একটি অবশ্থস্তাবী বরচ। সতরা লাভ 
লোকসানের হিসাব করার সময়ে এই খরচটির কথাও চিন্তা ক'রতে হবে । 

কারণ, এই খরচটি ধরা না হ'লে সঠিক লাভ বা সঠিক লোকসান বোৰা 

যাবে না। 

19005539060 এর পরিমাণ কোন্ ৪55০এর এক ব্পরের মূল্যক্ষয়ের 

পরিমাণ কত এবং বরীবছর 170106 22. 14985 4১০০০01015৮ এ 999০6-এর' 

জন্য [)21015019.0101 বাবদ কত ৭6101 কর] হবে, সে সম্থন্ধে অনেক মৃত 

আছে, তবে সব মতেই কিন্তু একট। জিনিস প্রথমেই ধরে নিতে হবে,__সেটি. 
হচ্ছে সম্পত্তির পরমায়ু (০2০০01৮€ 1166 01 006 8551) । অতীত আভজ্ঞতা 

থেকে বিশেষজ্ঞগণ যে কোন সম্পত্তির একটি সম্ভাব্য পরমায্ু আন্দাজ ক'রে 

নিতে পারেন। তবে সম্পতিটি যদি খুব যত্বের সহিত রাখ হয় এবং প্রয়োজন 

ষাজ যেরামত ইত্যাদি করা হয় বা সম্পত্তিটি যদি একটি 239.017179€ হয়, 

এবং তা যদি খুব সতর্কতা ও নিপুণতার সহিত চালান হয়, তবে সম্পত্তির 

কারধকরী পরমামু বেশী হবে, নয়তে। কষ হবে। 



অবচস্্র ২৭৩ 

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে ষে, মেরামত ইত্যাদির খরচ 
(0২6129115, 2২611557815 8110 11910111910 0990) কিন্তু 10679701800 

থেকে পৃথক্। [২€198115 ইত্যাদি নিমমিত করা হবে--এ কথ! ধ'রে নিয়েই 

আলাদ। ভাবে 7061):5019601 এর কথ চিন্তা করা হয়। 

সম্পত্তির পরমা ধধ হয়ে গেলে 1)619€0196101) চার্জ করার বিভিন্ন, 
প্রণালী মধ্যে প্রয়োজনমত একটি বেছে নিতে হয়। 

[02:50960 চার্জ করার বিভিন্ন প্রণালী 

(1) [25060 17756911799196 বা 50818176 1115600661)00 -*এই 

প্রণালীতে সম্পত্তির ক্রয়মূলেটর একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রতি ব বৎসর 
[6191501901913 বাবদ ধরা হয়। 

যেমন»--একটি 112011111 10,000 টাকায় কেনা হোল। এর পরমায়ু ধর) 
হোল 10 বৎসর, সুতরাং প্রতি বখসর 1)61):5019.0011 ধরা হবে 10,00০-+ 

10-1,000 টাক ( অর্থাৎ ক্রয়মূন্যের উপর 10% )। 
অথবা, 11901711টি দশ বৎসর পরে অকেজে। হয়ে গেল। এই অবস্থায় 

(5০91) যদি 500 টাকায় বিক্রী কর] যায় এইরূপ ধর] হয়, তবে প্রতি বৎসর . 

1610160190191 ধর। হবে এ রা টাকা. 980 টাকা, ( বা ক্রুযুমূলোর 

উপর 9:% )। 

950 টাকা ক'রে 10616০19007; ধরা হলে প্রথম তিন বৎসরের 
1190171067% 2/0 ও 10616019001 2/0 এইরূপ হবে-_ 
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110,009 

পু০08181006 170/0 5 19911501800: 950 
,।:108181909 ০10 ৩,100 

ূ 9,)50 
৫ 

র অর 

1:০0 78180061010 [035 10610019010 ূ ১56 
॥॥ 108181)0 ০0 7,150 

| 
ৰ 

ৃ 
| 

81101001818 

2০ 818.017110915 81০ 

1০ 80590082152 810 

7.0 81901019615 81০ 

83 | ৩ 1১05৮ & 14988 &/০ 950 

2120. র্ 
581 
195 0:92 & 1408৪ 8/০ 950 

৪:0৫. 
২6%1 

23 ৮:০9 & 14988 ৪1০ 950 
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'অবচয় ২৭৫ 

প্রথম বৎসরের শেষে 7381200০ 5185 112.010119179 দেখান হবে 

59,050 টাকা ; দ্বিতীয় বৎসর-_-8১100 টাকা তৃতীয় বৎসর--7,150 টাকা । 
ধ 51026 ৪120 14059 8.০0০00170এ প্রতি বৎসর--1)6116019,001 950 

টাকা ৫5১1 করা ইবে। ] 

(2) 2:০৫1008106 17)968]15)610 01: [051017759108775 108197106 10566700 

এই: নিয়মান্থসারে বছরে বছরে সম্পাত্তর যে মূল্য কমে ক'ষে আসবে, সেই 
কম্তি মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে 16010190101 হিসাব ক'রতে হবে। 

হার নির্দিষ্ট হলেও সম্পত্তির যে মূল্যের উপর হার কষ! হচ্ছে তা যখন বছরে 
বছরে ক'মে আসছে, তখন 19219:601601 এর পরিমাণও ক্রমাগত কষে 
আনবে সম্পত্তির আমু যখন ফুরিয়ে যাবে সম্পত্তির মূল্য তখন কমে গিয়ে 

50210 ৬1115 ( ভাঙ্গ! অবস্থায় বিক্রয়মূল্য )তে দাড়াবে । 

উদ্ধাহরণ £ 1950 সালের পয়লা জানুয়ারী একটি 209017111 10,000 

টাকায় কেনা হোল । এর পরমাযু ধরা হোল 10 বৎসর এবং আন্দাজ করা 

হোল যে 10 বৎসর পরে ভাঙ্গা! মেসিনটি 500 টাকায় বিক্রী করা যাবে। 
[২60110116 111519110610% পদ্ধতি অন্গুসারে [06116019601 চার্জ করিলে 

10 বৎসরে [19.0171101% ৪/০ কিরূপ হবে দেখাও । 

উত্তর £হ এই অঙ্কটি করতে হলে, আগে [067:60196101ঃএর হার ঠিক 
ক'রে নিতে হবে। চক্রবুদ্ধি সুদের 1092120019 অনুযায়ী এই ছার বার ক'রতে 

হবে। (সাধারণতঃ প্রশ্নের মধ্যে 1061:601860-এর হার ব'লে দেওয়াই 

থাকে ; ব'লে দেওয়া থাকলে তো কোন মুস্কিলই নেই, এ হার ধ'রে ক'রে 
গেলেই হোল; ব'লে দেওয়া না থাকলে অঙ্ক কষে হারাটি আগে বার ক'রে 
নিতে হবে)। [01101119 অনুযায়ী _ 

21206 
1) এরি ২৩, 8০০৯৮ 10,000 (1-1)£০ [1 9) [00] 1০৪ টেবিলের 

সাহায্য নিয়ে সমীকরণ ক'রে দেখা যায়-_ 

17726887 (1169105) 

“, হার বা 2866» 100 ১25887 - 2588?» 259 (আসন্ন) 



বণ বাংলায় বুক-কিপিং 

স্বতরাংঃ 10901110৩য ৪/০ এইরূপ হবে_(নয়া পয়সার হিষাব বাদ" 
দেওয়। হোল )- 

[৬ 8.০18116-ড 48৯50011186 

107. 
(০7, 

10805 | টা [০8101001815 ূ ২৪, [১8111011195 ূ ঢ5. 

র টা রও উন 
ক ৃ 

0. ৰ 1950 
মন টা 9 1380, 1 10,060 | 1)60. 3] | 2% [)501:80181507 

ৃ | 6259৭ ০ 75. 10,000 | 4,১90 

র রর দি ০10 7,410) 
| 1. --- ০ - 

৷ 10,000 16,000 
| 555 

1951. | 1951 | 
1557 11 79০7001506৩ 21৭ | 2,419 11056. 31 11085 7950159180 

| | 87'9%, 0111১. 7,410 | 1,919 

ূ ূ ,, 8৪187006০1৫ | ন,49] 

' 7,410 কাবা 

1952 | 1952 ৭ 
1587 1) 2০515009171 ৭,491 | 7)6০. 91 | 135 1)9110019$08 | ূ 

ৰ 2519%, 017 1২5 ৯,491 1 1,422 
| ,৪:08১155106 ০/৫ | 4,659 
|] রে 

৷ 5,491 5,491 
1953 : ূ 1953 ূ 
182. 11 19 09157061010 1 4:069 | 19৫০ 31. 9 7961750180101 . 

র ৰ :১১9% ০ হি5 4,069 | 17054 

| ৃ ,»:19818,1106 10/0 3,015 

4.089 | 4,068 

1954 | 1700 1954 ৃ 

ূ ূ 825'9% ০2 7২5. 20171 781 

| ॥৪ 1)8121)0৩ 0/৫ | 2১,285 

1 নর 1 

4 । 3,015 | 4,015 | ৯ 
1955: 19551 ূ ূ 

18287 11 09195151501 1 2234 ] 706০, 1 1)519780196590 ৰ ৃ 
ূ |. £225.99% ০17 ২৪. 2,235 575 

- ,, 18181706 ০1৫. 1,955 



অবচয় ২৭৭ 

107. 1৮101212275 /৯০০00286 (30//2.) 075 

র ৃ 
125 151001ক15 ২৪, | 78৮5 [১8101001815 হুং৪, 

সি রাহায়ার রা ররর ছি . রার্রুরারর ররর ্ 

1956 | 1955 | 9 7060:65018.01022 
[807 10 29 02150 010 1,655 | 760. 31 82১'9% ০01 1২5, 1,955 499 

| ৪৪ 10818100 ০10 1: %%6 

। 1,655 ৃ 1,655 

1957. ূ 1957 | [3৮ 105191501801912 
1810, 1119 11081710065 1010 11,296 | 706০. 31 2১9৭০ 05 7২৪৯ 1,226 215 

। | ৪£18110 ০10 909 

1,229 1,9%6 
1 । ঠ 

1958 রি 1958. : 93 195705018101033 গরারিরর 
78207 11 10 0818000 011 ১ 909 | 706০. 311 ৫925'9% ০2) 5, 909 | 935 

ূ | ,,.081806 ০10 674 
[55 | 

| 909 ূ 909 
সস 

র 
| 

| 

| 

ূ 
ৃ ! 

1959 | 1959 | 8% 1)61)150881610972 | 
180. 1100 08121705 010 5674 | 720. :3] 95১৭ ০ 5. 6741 174 

1)818,1100 0/ | 509 
রী 

(074 ৷) 674 
| 

1960 ূ রঃ | 
[812,119 10515100001 1 500 ৰ 

ভ্েষ্টব্য 2 এই উদাহরণটি যখন প্রথম নিয়মে (71550. [07150517052 

11)201)090এ ) করা হোল, তখন দেখা গেল, প্রতি বছর 950 টাকা ক'রে 

সমানভাবে 70610150191197 চার্জ হচ্ছে ; কিন্তু যখন দ্বিতীয় নিয়মে ( [২60- 

0805 [105091126100-4) করা হোল তখন দেখা গেল প্রথম বছর 2,590 টাকা, 
দ্বিতীয় বছর 1,919 টাক তৃতীয় বছর 1.4%2 টাকা-_এইভাবে প্রথম দিকে 

এখুব বেশী এবং শেষের দিকে ক্রযশঃ কম কষ হ'য়ে অষ্টম বছর 317 টাকা, নবম 
বছর 235 টাকা এবং দশম বছর যাত্র 174 টাক] [061১1501900 চার্জ হুচ্ছে। 

ধার। দ্বিতীয় নিয়মের পক্ষপাতী তারা বলেন, 191১1019002 প্রথমদিকে 

বেশী, শেষের দিকে কম হোলেও, মেরামতী খরচ (£.6129375 &. 7২০706৮/215) 



২৭৮ বাংলায় বুক-কিপিং 

প্রথম দিকে কম এবং শেষের দিকে 11901:10 ষত পুরানো হবে, তত বেশী 
হবে। স্ৃতরাং, [)61১:601900. এবং মেরামতী খরচা, উভয়ে মিলে ভারসামা 

রক্ষা হবে। 

উপরে যে নিয়ম ছুটির কথা বল৷ হোল সে ছুটিই বেশ সরল। প্রথমটি তো! 
খুবই সহজ । এই ছুটি নিয়মই বেশ বিখ্যাত এবং এদের ব্যবহারও বহুল। 

এছাড়া! অপেক্ষারৃত জটিল আরে! তিনটি বিখ্যাত নিয়ম আছে, তাদের 
নাষগুলি শুধু নিয়ে বলা হোল-_ | 

(3) 4010085 959 6100 

4 (৫) 10212750158 6018 01 911010276 ভাত] 5586210 

(6) [77911091806 1901805 959€612%. 

এছাড়া আরেকটি সহজ নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে ( যেমন, খুচরো ছোটখাট যন্ত্র 

পাতির বেলা) অস্ত হয়, সেই নিয়মটির নাম-__ 

(6) [২০৮৪19001 7/120১০0 -শিশিবোতল, প্যাকিং এর সাজ 

সরগ্রাম, ছোটখাট খুচর! যন্ত্রপাতি--এই সব সম্পত্তি কতগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে, 

কতগুলি ভেঙ্গেচুরে নষ্ট হচ্ছে, কতগুলি নৃতন কেন। হচ্ছে, সেইজন্য এই জাতীয় 
ভ্রব্যের বেলায় পূর্বের বধিত কোন নিয়মেই স্থবিধা হবে না। সে ক্ষেত্রে 
প্রতি বছরের শেষে যে পরিমান দ্রব্য হাঁতে থাকবে, তার মূল্য পুননির্ধারণ বা 
[২০ড৮৪10900 ক'রে দেখতে হবে এদের মূল্য কত কমছে বা বাড়ছে। যেটুকু 
কমছে সে টুকুই [)67:5019007. এবং অবস্থা বিশেষে [15010 ৪/০এ বা 

[1956 200. 14955 ৪/০-এ 001৮ হবে এবং 8996 ৪/০ এ 01501 হবে। 

মূল্য যদি বেশী হয়, তাকে বলে 12191501610. [ সাধারণতঃ তা হবে না, 

কারণ বছরের গোড়ায় যা ছিল (0901118 96০০ ০? ৪95৪0) +বছরের 

অঁধ্যে যদি কিছু কেনা হ'য়ে থাকে (1001:0109565 0 00 8596৮ 00110 

005.৮৪৪1 ) তার চেয়ে বেশী বছরের শেষে থাকে কী করে, যদি বছরের 

মাঝে এ জিনিষ কিছু ব্যবহার হয়ে থাকে বা কিছু ভেঙ্গেচুরে বা হারিয়ে গিয়ে, 

থাকে । | 



অবচয় ২৭৯ 

£100150190101 কম ক্ষেত্রে হলেও একেবারেই যে হয় না তা নয়, যেমন 
গরু, ঘোড়া ইত্যাদির বেলা হতে পারে_ সেরূপ ক্ষেত্রে বাড়তিটুকু ৪555 
2/০-এ 09191 করে 7:০6 2120. [49399 ৪/০-এ 0161 করতে হবে। 

' প্রশ্নঃ 1961 সালের পয়লা জান্য়ারী একটি 71201711 10,000 

টাকায় কেনা স্কোল। এ সালের 31শে ডিসেম্বর দেখা গেল মেশিনের 
বাজার দর বেড়ে যাঁওয়ায় & মেশিনটিই এ তারিখে অন্ততঃ 12,000 টাকাম 

বিক্রী করা যায় (যদিও সত্যি সত্যি মেশিনটি বিক্রী করা হচ্ছে না)। 
[06101019001 চার্জ হবে কিনা? 

উত্তর 2 কোন 1190171775-এর 16101601909: বাজারদরের উপর 

আদৌ নির্ভর করে না। মেসিনের বাজারদর বাড়ুক বা কমূক, মেশিন যখন 
ব্যবসায়ের স্থায়ী লম্পত্তি ( 79620091060 বা 92360 8556 ) পে শিপ কলা 

হচ্ছে, তখন, যেহেতু মেশিনের পরমায়ু থেকে একবৎসর চলে গেল, স্বতরাং, 
মেশিনের ক্রয়মূল্য 10,000 টাক থেকে কিছু টাক। খরচ বলে ধরতেই হবে। 

[)016019001; চার্জ করার অনেক পদ্ধতি আছে, ব্যবসায়ের 

মালিকগণের ইচ্ছা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী একটি পদ্ধতি অন্থসরণ ক'রে কিছু 

[61150190101 চা করতেই হবে 

প্রশ্মা 2 142100১ ০০০৫1]] এবং 107569500761765--এদের 1)61016- 

০180010 কিরূপভাবে চার্জ কর] হয়? 

উত্তরঃ 14800- জমির আয়ু সাধারণভাবে কমে না, ক্রয়মূল্যও বেশীর 

ভাগ ক্ষেতুতর কমে না বরং বাড়িয়া যায়, স্থতরাং সাধারণভাবে জমির উপরে 
06160190002. চার্জ হয় না। তবে জর মূল্য যখন বাড়ে, তখন সেই 
বাড়তি মৃল্যও ( বা ৪1215019792.) সাধারণতঃ ধরা হয় না। অর্থাৎ জমি 

ক্রয়মূল্যেই বছরের পর বছর 13819706 911661-এ দেখান হয় । 

0১০০৫7111--0০০01]] বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 7919005 51১26-এ 

দেখানই হয় না। যদি দেখান না হয়) তবে 1)67:5019/792-এর কোন প্রশ্নই 

ওঠে না। যদি কথন কোন কারণে 0১০০1] হিসাবে আনা হয়, এবং তখন 

139191708 ৪106৮ 0০০০৬/111-এর কোন মুল্য দেখান হয়, তবে তার 



২৮০ বাংলায় বুক-কিপিং 

পরের বছরগুলিতে (০০৫£]] এ একই মূল্যে দেখান 'ধেতে পারে ; কারণ 

€১০০৫1]] বাড়ী, ষেশিন ইত্যাদির ন্যায় স্থল পদার্থ নয় এবং এর পরমামুও 

একটানা ভাবে কমে না, স্বতরাং সাধারণভাবে এর [06216019001 চার্জ হ্য় 

না। ব্যবসায়ে লাভ অর্জন করার ক্ষমতার হাসবুদ্ধির উপরে (০০৫-11-এর 

মূল্যেরও হাসবৃদ্ধি ( 1010019000 ) হয়, কিন্ত একাউন্টযাপ্টগণের মতে এই 

হবাসবৃদ্ধির হিসাব না করাই ভাল । তবে (০০৫1]-এর মৃল্য ক্রমাগত 
কমে যাবার আশঙ্কা থাকলে, 0০০৫:11-এর মূল্য বছর বছর কিছু কিছু 

করে 220ঠি€ & 14095 4১/০-এ 06191 করা যেতে পারে । 

[77555000617 11755502067005 (কোম্পানির কাগজ বা গভর্ণম্ষেণ্টের 

ধণ-প অইত্যাদি )এর মূল্য খুব ওঠা নামা করে । [২5৮৪1018002 20907090এ 

বা মূল্য পুননির্ধারণ পদ্ধতিতে 1055002770-এর 19611918119 চার্জ করা 

যেতে পারে । কিন্তু মূল্য নির্ধারণের একটি সাধারণ স্থৃত্র প্রচলিত আছে। 

সেই স্থত্র অন্থযায়ী মূল্য নির্ধারণ করাই সঙ্গত। সেই স্তর এই যে 
ক্রয়মূল্য এবং বাজারমূল্য-_-এর মধ্যে যেটি কম সেই মূল্যই ধরতে হবে। 

[০:01596 ঠা 

2. [০ 29, 01089 8,889 108 018,951890. ? 

2, ৮09 1)09688 00. 6109 10110/1208 : 

(৪) া1086106 8588969% (০) [069081)19  8888%৪, (০) 1010010 
5889৪, (0) 9৮ %9986৪, (৪) ড০:108 08,0191, 

2. ভা280 15 6৪ 9216:97009 10901990. [7062/7811)15 555968 870. 

ম396161008 89,88868 ? [8 ০০৭11] 11065081019 01 100161008 ? 

4. ভা086 0০ 5০৮. 00881. 0 0.910£9018,6100.? 00. 119 01985 

06 %88965 15 9970:601861010 0108789021৪ 613975 &05 01091:90099 

109657901 061079019561017 800. :189108179 8100 15608ভ7819 ? 

৭ চ্, ] 000 9 1090110910৮ 205 1008175988 800 1099] 00৩ 

17281011708 10 8 £000 ৪6969 01 90817. [8 16 ৪6111 090999856০০ 

17805 ৪. 981)97869 0178766002৮ 10910250186107 2 0155. 2:9880109 10 

০00 908 91, " 

€6. 778৮ 1৪ 009 8179:21796 19869970 10908018010 800. 

চা]09096010 2 



9207 98 ২৮১ 

2... 18709 006 91793906 009617005০0 0179:81178 10910:9০19810, 

৪. (৬) ভড2169 91007600698 ০:70) 96818061005 149600৭ 
১০1 10810890186101, (11) 1011010151178 138,187106  11961)07 ০ 
1081079018610], 

রর (9) 1091 89 00061001068 01 01167:6009 ০6962. 10989 
"৮০ 1819617005 ? 

৬. (৪) 1০৪৪ [370610979 19000099809 1208,01)1109 007 139. 99,000. 
10008208890 01010107 67096 16 0০10 1886 5০ 58979 02015 820 
৮৮" 50290 ৮810 01 0119 1708,0101119 2.6 6179 8170 01 07০ 160 598৮ 1] 
109 7৭. 9,000. ০৮. 9৮9. 89199. (9 99707901966 (119 200/01117]6 0৮0 
606 758 5898৪ 8,0007010£ 6০ 005 96918161089 1190000. [20019 
2086 01 29109115, 

টু (0) 1786 9179:9006 1]] 1 7076,06 $11086980 ০ 0১9 
96:818176101106 81901)00, 616 139070116177969117700 1165617001৪ 
10110%,90 ) ড 

(919 78898108101 5000 8099], (৫. 0.) 
10. ৮৬109,6 2096]00৭ 0 09199018610] ৪1700]0 198 8901060 10) 

00117906101] ৮1617 6109 01099770917010)190 28889 :--- 

1৭, 

(1) 01806 200 0120101262৬ 1,000 

(11) া001606 970 71 609৭ 20,000 

(11) 10989919017 [১:971188 ]500,000 

(91৮9 798,501778 107" 5008 8032, (0. ঢ, 3, 0070 

51. 10 9 112001800071018 67 20901010975 983 1)0080% 10 
1785. 1,00,000 ৪00 115 119 18899617089] ৮৮ 6910 59818. 1৪ 
10:9%-]) %8109 2,% 6118 8100 01 6179 1092107 89 98611009590 ৪ 
79, 15,000. 9100৬ 0115 71901117915 409০0006 002 0102 ঠি9৮ 19 
৮৪৪৪ 16100 07 1061)76018,6107, 01] 60917150650 17096211090 
'95৪6918. 

12. 19017101975 ৮5 10008110779, 85,000 160 90. 98061208060 
119 01 10 ১০৪৪, 7166 ০1 1001079088961010 011 6109 1715899. 170868,1009100 
16$1)00 (8,8917710€ 9০25) 9109 60108 1011) 800 91007 6008 19089: 
&0001006 00 ঠ106 1786 5 59815. 46 6109 (17110 5৪৪ & এ 
17050101109 021) 19. 10,000 ৮8৪ 90990, 

193. [7 9, 109,0018,06010706 00 00801017067 আ%৪ ১০৪০৪ 108 
7৪. 2,95,000. 70970901968 6115  17)8,011108 8 10 1092 0606 06৮ 
20101) 21608 090001108 1389)87069 10901)00 820 9100৮ 009 
10902901860 £১/0 &1707. 11801010925 4810 002 0109 হিট 6920 59829, 



চত্দ্শ্ণি অধ্যান্্ 

চ:05181088 ৪70 7২০৪৫:৮৪৪ (সংচিতি ও অংরক্ষ ) 

10151005 7২€9৫:ড9 এই শব্বগুলি বুককিপিং-এ খুব ব্যব্কত হয়, 
যেমন, 1২56:৮ (0: 80. 16005 ( বাঁ 71051510209 10৮ 380. 792215 ), 

19567৮০ ০0 [01500011600 10015, 1090140196191 7২6981৩, 
(50181 1২51%5১ 0819169] £২567৮০ প্রভৃতি । এই সবগুলিই কোণ না 

কোনরূপ তহবিল এবং সবগুলিই ০1601 1১8121)06) সুতরাং 738121006 

31166-এ সবগুলিকেই 1:18111655 9৫এ দেখান হয় (বা কোন কোন 
ক্ষেতে 45560 310এ কোন কোন ৪55 থেকে বাদ দিয়ে দেখান হয়-_ 

আসলে 'একই কথা )। তবু এদের মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ বৈষম্য আছে'। 
এই বৈষম্য অস্থায়ী এদের ছুইভাগে ভাগ করা যায়। 

(1) যেগুলি জ্ঞাত, অবশ্থস্তাবী বা অতিশয় সম্ভাব্য (7010109115 ) কোন 
ক্ষতির পূরণের জন্য কর! হয়। লাভ-ক্ষতির হিসাবের সময়ে এই ক্ষতিগুলির 
কথা চিন্তা না ক'রে উপায় নেই, কারণ আয় থেকে এই ক্ষতিগুলি বাদ না দিলে 
প্রকৃত লাভ জানা যাবে না। স্থৃতরাং, এই জাতীয় [২০56৬€গুলি তৈরী করা 

হয়--19:0116 2750 1,089 4৯/০ কে ১1 করে এবং এই চ২৪5৫1 
৪/০গুলি ০:01 ক'রে । [556৮6 007 1390 1091005, [২9615 0] 

17015001211 010 106100075, 106101201901011 7২961: (1061)160190010-- 

45560 2/০এ ০6010 না ক'রে 7061):50196010. [২6521% 2/০এ, ০1601 

করা যাঁয়। এই 70191501961011 [২6561৮6, [41919111055 5196এ, অথবা 

45866 5106এ ৪556 থেকে বাদ দিয়ে দেখান যায়) _ প্রভৃতি এই পর্যায়ের । 

এইগুলিকে 1২০৪০-৮০ না বলে 0:0515102 বলাই বর্তমান 

একা উন্ট্যাপ্টদের অভিমত 
(8) এই 7২৪9০:%৫গুলি অপরিজ্ঞাত (8:00159521) কোন ক্ষতিপূরণের, 

জন্ত অথবা ব্যবসায়ের আধিক অবস্থা সাধারণভাবে উন্নয়নের জন্য স্থহি করা হয়। 

লাভ-ক্ষতির হিসাবের সময়ে অপরিজ্ঞাত কোন ক্ষতির কথা চিন্তা করা একটু 



সংচিতি ও সংরক্ষণ ২৮৩. 

বাড়াবাড়ি হবে, এবং সেই বাবদে আয় থেকে খাযোকা! কিছু টাকা বাদ দিয়ে 

লাভ কম করে দেখানো অন্তায় হবে। স্থতরাং এই চ২৪9০:৮০গুলি (9:92 
2100 14955 ৪/০কে 06011 না ক'রে 0:02 ৪10. 1,088 4£৯১01210101190010. 

৪/০ কে 06526 করে এবং এই ঢ২95:55 ৪/০গুলি ০:50: ক'রে তৈরী কর। 

হয়? (52519] হা 0910010551005  [3.895155, 115106700 

14009115900] [২5955৮6 প্রভৃতি এই পর্যায়ের ৷ এই [২.96:%৩গুলি আসলে 

টি 7:05এরই অংশ থেকে করা এবং অবস্থা বিবেচনায় পরে এগুলো 

ব্যবসায়ের মালিকদের মধ্যে বিতরণ ক'রেও দেওয়। যেতে পারে । 

(0819165] 759৫৮ ব্যবসায়ে ছুই জাতীয় লাভ হয়, (ক) একপ্রকার 
সাধুরণ লাভ যা ব্যবসায়ের দৈনন্দিন সাধারণ কেনাবাচা থেকে হয়ে থাকে । 

' একে বলে 7২৪৮৩: 1০৫ বা মুনাফা । €) ব্যবসায়ের সাধারণ €ুকনাবেচা 
বহিভূর্তি হঠাৎ কোন লাভ। যেমন, কোন স্থায়ী সম্পত্তি (6360 ৪5560 
যেমন জমি বাড়ী প্রভৃতি হঠাৎ বিক্রী করে কিছু লাভ হোল। একে বলে 
08019] 77192 এই জাতীয় লাভ প্রায়ই 71099 100. [49399 ৪/০এ ০601 

ন! করে, ০8016912552 2/০এ 01501€ করা হয়। 89181005 9116%এ 

141901110155510এ আলাদাভাবে ০291051 7২০96: 2/০ দেখানো হয়। 

এর তাৎপর্য এই যে, এই তহবিলের টাক। ব্যবসায়ের মালিকদের মধ্যে লাভ 
হিসাবে বিতরিত হবে না। (এইখানেই (৯6061:9] [২9615 এবং 080:691 

7২85755 এ বিশেষ পার্থক্য )। মূলধন সংক্রান্ত কোন ক্ষতি (০901051 

[4039] হলে তা পূরণের জন্যই শুধু এই তহবিল ব্যবহার করা চলবে । 
চা১05--1২258155 1701009 12101201961010 10120, 10610611001 

চ২50619161010 40110,--40001.6এর নামের শেষে এই [0110 কথাটি 

ব্যবহার করা হলে বুঝতে হবে যে, এই তহবিলের সম্-পরিমষাণ টাকা? 
ব্যবসায়ের বাইরে কোন কিছুতে ( যেমন হয়তো। গভর্ণমেন্টের কাগজে বা 

ইনসিওরেন্দ পলিসিতে ) নিয়োগ (1:55) করা আছে । পরে বিশেষ কাজের- 

জন্য টাকার প্রয়োজন হলে, এ টাকা তুলে নিয়ে কাজ চালানো হবে, তাতে 
ব্যবসায়ে নিয়োজিত টাকায় হাত পড়ে না। 
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19606 [২০9০:৮০--990760 [২5525 (বা গোপন তহবিল ) ব'লে 

কোন [২5561৮5১ 73818.1)0০ 9০০৮ দেখান হয় না। এই তহবিল সভ্যই 

গোপন । ব্যবসায়ের লাভকে নানাভাবে অযথা কষ দেখিয়ে এই গোপন 

তহবিল স্ট্টি করা হয়। এর ফলে 139197705 91:64 যে আধ্িক অবস্থা 

দেখান হয়, ব্যবসায়ের প্রকৃত আথিক অবস্থা তার চাইত ভাল থাকে । 

ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওয়েন্স কোম্পানিগুলি এইরূপ তহবিল প্রায়ই রাখে এবং তাদের 
রাখার প্রয়োজনও স্বীকার্ধ। কিন্ত অন্যব্র এইরূপ গোপন তহবিল আপত্তিকর, 

কারণ, এতে ৮৮:08 2110 14955 ৪/০ এবং 13819705 51762 ছুই-ই মিথ্যা 

ক'রে দেখান হয় এবং কোম্পানির ম্যানেজার বা ভিরেক্টরগণ অভিসন্থিমূলক 

কাধকলাপের সযোগ পায়। 

0871609] 1719610016015 280. [২০৮ ০1001 [09619080012 

থুব সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বলা যায় ব্যবসায়ের কাজ হোল কেনা 

বেচা | এক দামে জিনিস কিনে তার চেয়ে বেশী দামে বিক্রি করা--এই হোল 

বাবসারের কাজ; এবং এই বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূপ্যের যে পার্থক্য, তাকে 
সাধারণভাবে ব্যবসায়ের আয় ( বা ঢ২€৮1106 ) বলা যায়। এই "মায় 

খেকেই ব্যবসায়ের কতগুলি খরচ পুষিয়ে নেওয়া চাই, নয়তো ব্যবসায়ের লাভ 
হবে না । এই খরচগুলিই ব্যবসায়ের আয় সম্বন্ধীয় খরচ বা 7২০৮০:7০৪ 

118:50961701006, 921275) 9555, [২6170 চ২2109115 00 73011911755, 

[২102115 €০9 1212126 200. 81201710615১ 11951112006) 0০8,110196, 1078 

11105 14500617565, 7১9562, 909.001615 এ সবই এই জাতীয় খরচ। 

এক বছরে ব্যবসায়ের কত লাভ বা লোকসান হোল, তা যদি জানতে হয়, তৰে 

ব্যবসায়ের এক বছরের আয় থেকে এক বছরের এই খরচ গুলি বাদ দিতে হবে। 

আবার ব্যবসায়ের এমন কতগুলি খরচ আছে, যেগুলি ব্যবসায়ের লাভ 

লোকসানের হিসাবের সয়ে আয় থেকে বাদ দিলে ভূল হবে। এই খরচগুলিই 

'আুলখন জন্থন্ধীয় খরচ বা €0919:165]1 181767505001৩-  01010256 
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০? :810117159, 01201011115 বা চীঘা010016--এই জাতীয় খরচ । ধরা 

যাক, 10,000 টাক দিয়ে একটা ষেসিন কিনলাম এবং সেই মেসিনের পরমায় 

10 বছর। এখন, যে বছরে মেশিনটা কিনলাম সেই বছরের আয় থেকেই 
মেশিন কেনার পুরো খরচ 10,000 টাকা পুষিয়ে নিতে হবে, এর কোন যানে 

নেই । কারণ যেশিনটা তো আর প্রথম বছরেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না; আরো! ন+; 
বছর তো৷ মেশিনটা থেকে কাজ পাওয়া ধাবে। কিন্তু প্রথম বছরে মেশিনের" 

আমু কিছুটা ফুরিয়ে গেলেই, এক বছরে ষেশিনের যে ক্ষয়-ক্ষতি বা 

1)619:50190011 হোল, তার হিসাব ক'রতেই হবে এবং আক্ক থেকেই তা বাদ 
দিতেও হবে। সুতরাং, একট! স্থায়ী সম্পত্তি বা হয] ৪999 কেনার* খরচ. 
(90151 14507100161, কিন্ত তার উপর বছরে বছরে যে 1)51016019 01011 

হয়, তাঁ-[২6৮৪1106 12196110168165, মেশিন চালু রাখার যেখ্খরচ -__ 

0111055 01521111)8) 1679115--এগুলি 0২৪5611706 [2 01917016016. আবার 

মেশিনে হয়তো এমন একটি অংশ যোগ করলাষ (40016009115), যার ফলে 

মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতাই বেড়ে গেল-_এই &001619115এর খরচ 0800:51, 

[/1911010716. [২6৮5001০ 145006191611-গুলি 10501112110. 01051 

&৩ 1,055 2/০এ 05016 কর! হয়, আর 0901081 1307511010115 গুলি 

73919.1109 11266 4১৪০5 5190০ এ দেখান হয় । 

একটি খরচ 080112] 145019617010016 কি [২০৮1302 1%5:191701001769 - 

ত। সব সময়ে চট করে বল। যায় ন।। এ সম্বন্ধে একাউট্যাণ্টদের মধ্যেও অনেক 

মতান্তর "মাছে । যমন, ধরা যাক, একটা পুরাণো। 311010£ আছে-_খাতায় 

তার দাম (7390: ৮৪111) লেখা আছে 8,900 টাকা। এখন সেই বাড়ীটা 

ভেঙ্গে ফেলে সেইখানে 40,000 টাক খরচ ক'রে আর একট" নুতন বাড়ী 

তুললাম। এ যে পুরাণে। বাড়ীট! ভাঙ্গতে গিয়ে 8,009 টাকার ক্ষতি হোল, 

এ খরচটা 09191651 15য020010075 ধরা হবে, পা 2২%৮10116 

[35050910116 ধরা হবে? 

(1) কেউ কেউ বলেন, ওটা 08791091 045150010025 ধরা উচিত, . 

কারণ, নৃতন বাড়ী নির্মাণের জন্ত যখন ওটা. একট! আবস্তকীয় খরচ, তখন 
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-নৃতন বাড়ীর প্ররুত মূল্য 40,000-+8,000-48,000 টাকা। অতএব 
139191709 9115০0"এ 701191125 48,000 টাকাই দেখানো উচিত। 

(9) অনেকে বলেন, একটা পুরানো বাড়ী ভেজে ফেললাম ব'লে, নৃতর 
বাড়ীর দাম বেড়ে গেল, একথা যুক্তিহীন। নৃতন বাড়ীর নির্মীণে যেটুকু ,ব্যয় 

-হয়েছে, ঠিক সেইটুকুই নৃতন বাড়ীর মূল্য। এর সঙ্গে কোন বাড়ী ভাঙ্গা বা ন। 
ভাঙ্গার কোন সম্পর্কই নেই, অতএব, কোন বাড়ী যাঁদ ভাক্ষ] হয়েই থাকে» ভুবে 
ত* একেবারেই লোকসান, এবং এটা লোকসাঁ মনে করে [926 ৪110. 14055 

2/০ 0621 করাই ধুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ, এই খরচ (8000 টাকা) [২৮16 

1%00511010076, 

(3) অনেকে মধ্যপন্থ। অবলম্বনের পক্ষপাতী । তার! বলেন যে, যদিও. 
ওটা [২21011০ 10501101011, তবু ওটা কোন এক ব্ছরের লোকসান বা 

খরচ হিসেবে না নিয়ে তিন চার বৎসরের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া ভাল। 
অর্থাৎ, এটা 106051760 7২6ড৮61005 18500512016016 হিসেবে নেওয়া উচিত। 

নিয়ে 09101651 [)%10570:651 এর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল £-- 
(2) 16110017210 13500611555 (একটা লিমিটেভ কোম্পানি পত্তন 

করার প্রাথমিক খরচ ); 

(0) কোম্পানির শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ( ঝণপত্র ) বিক্রী করার খরচ; 
(০) একটা নৃতন মেশিন ?ি; করার মজুরী; 
(৭) একটা গু্াঙ্গা মেশিন কিনে সেটাকে সারিয়ে কার্ধোপযোগী করার 

খরচ । | 

(৪) বাড়ীতে (805105955 ৮1:6071585) একটা নৃতন ঘর করার খরচ; 

(6) একটা নৃতন মেশিন আনার জন্ত জাহাজ বা রেলভাড়া। 

[6708০ এত 

ঢু. 096 ০০ 5০৩ 09980 10১ 19898 0100 2 ০ 009৪ 16 

0179৮ 1010 1380. 10906 78898756, 119000736 1১886756 ৪8০, ? 

2, স্ব1)86 18 609 02666005 10967981) 081)1691 18958758 800. 

“939097:9] 7986257৩ 2 সডা05 2:6০ 8095 9299690 ? 



[0802938 ৮ 

8. 70188165151) ০৪৮990--0%) 0510168] 1000617016076, 2100 
(০) 786%91008 1151760016079, 10519 8015 91861006100 80000076806 

দুটা ১0000065005 ? 

4, 0156 59109786915 86 19988 ঠ৪ 65810010198 ০01 0901691 8130 

19ড81209 171)91)0160:99. 

25. (৪) 019 5০ 9380010198০ 9001) 1713092001601:93 13101) 89 

£677679115 7১8৮9008 17য0900160798 05৮ 9%0608115 6:99690. 58 0801691 

7)796700160798, 

(9) 78৮ ৪০ 5০০ 7987) 009 0061650. 89592098 

10090016075 2 

6. 10156 05110175 £690906 ০0 0810068, 1701810 901000] 56009 

1) 609 70018 ৪6 ৪. 6,000. 1125 :0061070128107990 9:2990999 

৪:৪9 2000160, 00. 039 10901101708 00108 609. 5982. ১০৬ 829 

8,81:90 60 968,09 110 (0998 269008 দা1]] ১9 61:98890. 100 6106 1990৪ ? 

(3) 00086508100. 01 ৪ 980081168+ 00202000. 70000 ৪, 20,000 

(11) 60815 6০ 608 8600908+ 7387001298 800. 119/0195, 73৪, 150, 

(30) 01658872108 60৪09310108, 75৪. 15090, (1) 7911108 ০০৪ 

97) 010 8600602, 78৪, 750 900. 26051101708 1৮ ৪, 10,809, 

(৫. ঢে. 3, 002.) 
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বুক-ফিপিং-এ সমাঁথক প্রচলিত কয়েকটি শব্দের আলোচন! 
পা 81758906101) ব্যবসায়ের জীবনের যে সব ঘটনা ব্যবসায়ের আঘধিক 

অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, সেই সব খটনাকেই ব্যবসায়ের: [ঘ:909856800 বা 

লেন-দেন বলে । কাঁজেই ধারে বা নগদ টাঁকায় কোন কিছু ক্রয় করা বা 
বিক্রয় করা, যেমন [8095081020, কাউকে কিছু টাকা দেওয়া বা কারুর 

কাছ থেকে কিছু টাকা, পাওয়াও তেমনি [5098961০0, আবার 73৪৭. 70০১6 

বাবদ কিছু টাকা খোওয়া যাওয়া বা! 799:0190০0 বাবদ সম্পত্তির কিছু 
মূল্য-হানি ঘটা, তা-ও ব্যবসায়ের [া%09808105. 

বুক-কিপিং-এর কাজই হোল, ব্যাবসায়ের যাবতীয় [75708906102 বা 
আঘধিক অবস্থার পরিবর্তনের যথাষথ হিসাব রাখা । 

১০9০০৮49906 বা খাতে হচ্ছে হিসাব রাখার আসল নাঁটি। 

একটি প'988০8০8 বা লেন-দেনে ব্যবাসায়ের যে আঁধিক অবস্থার পরিবর্তন 
হয়, &০০০০:০$-গুলির মাধ্যমেই তা প্রকাঁশ করা হয়। হিসাবের প্রধান 

থাতা লেজারের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বিভিন্ন 4০০০০:9৮ রাখা হয় । বিভিন্ন ব্যক্তি 

(যাঁদের সাথে ব্যবসীয়ের লেন-দেন চলে ), ব্যবসায়ের বিভিন্ন সম্পত্তি, 
ব্যবসায়ের বিভিন্ন আয় ও ব্যয়ের নামে নামে লেজারে আলাদা"আলাদা 

পৃষ্ঠা নিদিষ্ট থাকে । এই পৃষ্ঠাগুলিতে আবার হিসাব লেখার সুবিধার জন্ 
কতগুলি ঘর (01108) করা হয় । বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু বা আয়, ব্যয়ের নামে 

লেজারে এইভাবে হিসাব লেখাঁর পৃথক্ পৃথক্ ফেস্বানগুলি নিদিষ্ট রাখা হয়, 
সেইগুলিকেই লেজারের 49৫০9 বা খাতে বলা হয়| এই ব্যবস্থায় একই 

ধরণের ল্চেন-দেন একই যায়গায় লেখা হয়ে যাঁয় এবং ব্যবসায়ের জ্ঞাতবা 
খবর সহজেই পাওয়া যায়। যেমন, রামের সঙ্গে ব্যবসায়ের যাবতীয় 

লেন-দেন রামের £9০০০:0:-এ লেখ! হয়, কলকজা! সংক্রীজ যাবতীয় লেন- 

দেন কলকব্জার 4০০০০:৮-এ লেখা হয়, কর্মচারীদের যখন যত বেতন 
£দওয়া হয়, সব বেতন 4০09০512৮-এ লেখা হয় ইত্যাদি । ” 

[61500591] 4১০০০০৮ লেজারের যাবতীয় 4০০০৮10৮-গুলিকে 

167৪0118] এবং [70109180708] এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। 7678008) 

466002৮ মানে ব্যক্তি সংত্রীস্ত হিসাব । কোন অংশীদারী বাবসায় বা 
৬৭ি (চ 
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যৌথ কারবার-_এগুলিকেও “ব্যক্তি” বলে ধর! হয়। সুতরাং, 13818 

2/9১ 91)51779 £/0১ 10108 & 100৮89, 0০79 8/0 17179098080 17906157063. 

৪/০- এইসব চ০150708] 09০090৮, কোন চ978008] 4/১০০০৪০৮-এ 06016 

01709 থাঁকলে গ্রব্যক্তিকে অধমর্ণ বা 95১1০: বলে বুঝতে হবে এবং 

0:93 05128 থাকলে, তাঁকে উত্তমর্ণ ব| ০:68;60" বলে বুঝতে হবে । 

[07061501581] 4১০০০০৫5 লেজারের যে 8০০০০৭৮লি . ব্যক্তি 

সংক্রান্ত বাঁ 79:8001 নয়, সেগুালিকে ই [10009780709 4১0000106 বা 

অব্যক্তিক হিসাব বলা হয় । [00199780109] 4 09০990৮গুলিকে আবার বস্ত 

সংক্রান্ত (981) এবং আয়ব্যয় সংক্রান্ত (1ব0551281 )--এই ছুই ভাগে 
ভাগ করা যায় । 10180131097 9/0১ 08510] 2/০১ 92187 %/০১ 38198 9/৫ 

_-এ সবই 17010925009] 4 09000. | 

হ২6৪] /১০০০)৮লেজারের বস্ত সংক্রান্ত হিসাবগুলিকে 76৪9] 

4০9080% বল হয় । যেমন, 73011017008 9/০১ 118,010106975 9/05 09810 £,/৫ 

--এ সবই 768] /090080৮. 098] 49০০০9০৮-গুলি ব্যবসায়ের সম্পত্তি 

নির্দেশেক । এগুলিতে সর্বদাই 96৮৮ ৪1709 থাঁকে । 

ব০০71081 4১০০০।৮-আয়ব্যয় জাতীয় হিসাবগুলিকে [0701081 

2000006 বা নামিক হিসাব বলে । যেমন, 99187 2/0১ 7১010170599 8/০১ 

99199 9/০১ [১906 ৪/০১ 00010198101 ০/০১--এগুলি সব [০7108] 8০9০0, 

কান ট010109] 99০906-এ 99: 08180০৪ থাকলে বুঝতে হবে? ত।” 

ব্যবসায়ের বায় অথবা লৌকসান, আর 6০9৫1৮ 22199 থাকলে বুঝতে 
হবে, তা” ব্যবসায়ের আয় বা লাভ । 

[)০96০£- ব্যবসায়ে যে 71509906190. বা লেন-দেন হয়, 4099০006806 

বা, হিসাব-রক্ষকের দৃষ্টিতে তা” হয লেজারের 4০০০৪০৮-গুলির মধ্যে । 

লেন-দেন যে প্রকারেরই হোক না কেন, তা? বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ষে, 
প্রত্যেক লেন-দেনের ছুইটি দ্রিক আছে, _-এক 4০০০৮ দেয় এবং অপর 
একটি /09০990৮ নেয় । যে ০০০০০ নেয় তাকে গ্রহযত। বা 109০6০৮ 

48০9900,06 এবং যে 9০926 দেয়, তাকে দাত। বা 0751607: 4০0০০206 বলে । 
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এছাড়।, 1১০১০” বললে, ব্যবসাধের একজন সাধারণ দ্রেনাদারকে ও 
'বোঝার। 

,0£5010£- ব্যবসায়ে যে কোন লেন-দেনকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় 
যে, তার মধো ছুটি দিক আছে, দেওয়া এবং নেওয়া । লেজারের কোন 
577 দেয় এবং ক্নমপর একটি 00006 নেয় । যে 40০০৮ নেয়, 

তাকে গ্রহীতা ব। 70080৮4০০0৮, এবং যে £০০90500 দেয়, তাকে দাতা! 

বা 01691601 206990106 বলে । 

এ ছাড়! ০75016০: বললে, ব্যবসায়ের একজন সাধারণ পাওনাদারকেও 

বোঝায়। 

» [08916 _লেজারের প্রত্যেক /১৩০০৪০-এর মাঝ বরাবর একটি লাইন 

টেনে, 99০০৪০৮-টিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বা দ্দিকটিকে বলা হয় 

নেওয়ার দিক বা! 0৪৮: ৪70০ এবং ভান দ্বিকটিকে বল! হয় দেওয়ার দিক 

বা ০:৪৭: ৪199. যখন কোন 4১০০০৪৮ কিছু পায় তখন সেই £১০০০০৮-এর 

09018 919-এ তা” লেখ হয় এবং ৪7৮ 9০-এ এইরপ হিসাব লেখাকেই 

বল] হয় “99৮৮৮ করা” । ছুতরফ দ্াাখিলার পদ্ধতিতে প্রত্যেক লেন- 

দেনের জন্য একটি ঠ০০০০০৪ 99৮ এবং অপর একটি 4০০০০1০৮ ০:০019 হয় । 

৮1০7৮ প্রত্যেক 4০০০০০৮-এর ছুইটি দিক আছে-বী দিকটি 

নেওয়ার দিক ব। 96৮: ৪109 এবং ভান দ্বিকটি দেওয়ার দিক বা ০801 

৪79. প্রত্যেক লেন-দেনে এক ০০০০৮ দেয় ও অপর একটি 4০০০86 

নেয় | ৫ 200০976 দেয়, সেই 4009০99726-কে দাতা 92০06 বা (57607602 

&০০০৪০৮ বলে এবং সেই &০০০০০৪-এর ডানদিকে অর্থাৎ 0:9018 ৪106-এ 

গ্রহীতা বা 199৮০: 4৫০০০০৮-এর নাম লিখতে হয়। কোন 4&০০০০৫৮- 

এর 019৮ 50৪-এ এইরূপ হিসাব লেখাকে বলে “৫:5016 করা” । প্রত্যেক 

লেন-দেনের জন্ত একটি &990526 09116 হ্য় এবং অন্ত কোন 490090 

99916 হয় । 

চ9181)05- কোন ০০০০ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন £০০০০০৮-এর কাছ 

থেকে যা পায়, সেই সব সেই 9০০০০৮-এ 99৮৮ কর! হয় । আবার. সেউ 
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/১0005176 বিভিম্ন সময়ে বিভিন্ন £০০০০17৮-কে যা” দেয়, সেই সব সেই 

80000:0৮-এ ০0:08 করা হয় । যে কোন সময়ে আমরা যদি এর ২০০০০০৮- 

এর 8৪৮$গুলির সমষ্টি এবং ০:এ1৮গুলির সমষ্টির বিয়োগ ফল নির্ণয় করি, 
তবে সেই বিয়োগ ফলকেই এ 60000৮-এর উদ্ধ তত ব1 09818,099 বলে । 

70৮1৮-এর দিকটি অধিকতর ভারী হলে উদ্বত্বকে বলা হয় 86) 18:8008, 
আর 2:531$-এর দিকটি অধিকতর ভারী হলে উদ্ধত্তকে বলা হয় ০৩ 
0%181009. 13818009 নির্ণয় করলেই যেকোন &০০০০০৮-এর সঠিক অবস্থা 

সম্যক হৃদয়জম হয় । 

[০967)6- বুককিপিং-এর সাধারণ রীতি এই যে, কোঁন লেন-দেনের 

হিসাঁবন্পরাসরি লেজার £0০০00৮-গুলিতে লেখা হয় না। প্রথমে কোন 
জার্না্ বা প্রাথমিক হিসাবের বইতে লেন-দেনটি লিপিবদ্ধ করা হয় পরে 
জর্নাল থেকে লেজারের একটি 4০20৮ 0918 এবং অপর একটি ০7681 

করে তা? তুলে নেওয়া হয় । জার্নাল থেকে লেজারে এইভাবে হিসাব 

তুলে নেওয়াকে বলে 472088176 , 

চ০1$০- 5০11০ মালে পৃষ্ঠা । বুক-কিপিং-এ সব হিসাবের বইগুলিতেই 
পষ্ঠার ক্রমিক সংখ্যা দেওয়! থাঁকে । জার্নালের বইগুলির পৃষ্ঠার নশ্বর- 
গুলিকে বলে ০08] 0170 010১8 আর লেজার বইগুলি'র পঠ্ঠার 

নঙ্গরগুলিকে বলে [7698০ 0110 1ব0171)91. জার্নীল থেকে যখন লেজারে 

হিসাব তুলে নেওয়া হয় (অর্থাৎ 008%1708 করা হয়), তখন জার্নালের 

হিসাবের পাঁশে লেখা হয় লেজারের যে পষ্ঠায হিসাব ক্তোঁলা হেল, সেই 
পৃষ্ঠার নম্বর (], দা. ০. ), আর লেজাঁরের হিসাবের পাশে লেখা হয় 

জার্নীলের যে পষ্ঠা থেকে হিসাব তোল হোল, সেই পষ্ঠার নম্বর (.দ্র.০.)। 

এই, বাবস্থায় হিসাবগুলি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে আসছে, সহজেই 
তার হদিশ মেলে । পৃষ্ঠার নম্বর বসানোর জন্য জার্নালগুলিতে ও লেজারের, 
/১60000$-গুলিতে আলাদা ঘর (00101070,) রাখা হয় । 

০০১০: কোঁন লেন-দেনের প্রামাণিকতা নিরদেশেক যে কোন 

কাগজ-পত্রকে “০৩০:৪৮ বলে । যেমন, দোকান থেকে নগদ দামে কোন 
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জিনিস কিনলে, আমর] একটি ক্যাসমেমো৷ পাঁই ; কাউকে টাকা দিলে, 
একটি রসিদ পাই ; কিছু জমিজমা! কিন্লে, দলিল পাই ;--এই ক্যাস- 
মেমোঃ রসিদ, দলিল-_এইগুলি সবই ০০০৪৮, কারণ, এগুলি থেকে 
লেন-দেনের বিবরণ এবং সত্যাসত্য যাঁচাঁই করা! যাঁয়। হিসাব-রক্ষকগণের 
নিকট ভঁ০08৩৮ আঁতি। প্রয়োজনীয় জিনিস । ০0179: ছাড়া তার! 

হিসাবেরু খাতায় কোন হিসাবই লিখতে রাজী হয় না, কারণ, পরে যদি 
কোন লেন-দেনের যথার্থ সম্বন্ধে কোঁন হিসাঁব-রক্ষককে চ্যালেঞ্জ করা হয়, 
তবে কেবলমাত্র ্০০০৮৩৮-এর সাহায্যেই সে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। 

লেন-দেনের ক্রম অন্রযাযী ৬০০৪০1৪:গুলিতে ক্রমিকসংখা। বসান হয় এবং 

জার্নযুলে প্রাথমিক হিসাব লেখার সময়ে সেই ক্রমিক সংখ্যা হিসাবের 
পাশেই আলাদা ঘরে (৬০00.61087 01001987 00101207-4) বসান হস । 

ড০০০৮০৮-গুলি সযত্বে ফাইলে রাখা হয় । 

ঘ২০০61€ ৬০০1১০৮ ব্যবসায়ে যখন কোন নগদ টাকা (বা চেক ) 

পাওয়া যায়, তখন তা” সরাসরি ক্যাসবইতে 8৮19 818৪-এ বা! 7১৪৫910$ 
৪109-এ লেখা হয়। এই লেন-দেন সংক্রান্ত গ্রমাণ-পত্র বা ০৪০]:০:-গুলির 

ক্রমিক সংখ্যাও ক্যাসবইয়ের চ১৪০০1৮ ৪1৪-এর একটি আলাদা কলমে 

লেখা হয় এবং এই ০০০৮৪:-গুলিকে বলা হয় 41896210৮ ড০০৪০)০:) 

কারণ, এই ০০০১৩-গুলি নগদ টাক প্রাপ্তি সংক্রান্ত লেন-দেনগুলির 
প্রমাণ পত্র 

106550 ৬০০৫৪৪£--যে কারণেই হোক, যখন কোন নগদ টাকা ব্যয় 
করা হয়, তখন ক্যাসবইয়ের ০2:9050 ৪1905 বা 78৪51006905 9199-এ তা; 

সরাসরি লেখা হয়। এই লেন-দেন সংক্রান্ত প্রমীণ পত্র বা ০৪০৮৩-গুলির 
ব্রগমিকসংখ্যাও ক্যাসবইয়ের 025৭3 ৪10৪-এর একটি আলাদা কলমে 

লেখা হয় এবং এই ০৪০%৮৪৮-গুলিকে বলা হয় “99১18 ০৪০,৩৮৮, কারণ, 

এইগুলি বায় নিপেশিক এবং ফলে লেজার &০০০০০৪-গুলি ৪16 হবে 

( কযাসবই 9:96 হোল )। 



চ বাংলায় বুক-কিপিং 

[া)৬০1০৪- বিক্রেতা যখন ক্রেতার কাছে (ধারে ) মাল পাঠায়, তখন 

একখানি কাগজে মালের বিবরণ, পরিমাণ, দ্র, মোট মূল্য, কারবারী 

ব্যাজ, নীট মূল্য প্রভাতি লিখে পাঠায় । এই কাগজখানিকে বলে 170৮০309 

বাচালান। বিক্রেতার নিকট ইহা বহিঃচালান (086%%:৭ নি ) 

এবং ক্রেতার নিকট ইহাই অন্দর চালান (756. 100108) 1. এই 
[৮০:০৪ থেকে বিক্রেতা তার 95195 7০০%৮-এ এবং ক্রেতা তার 10:0178899 

7০০৮-এ প্রাথমিক হিসাব লিখবে এবং সেই সঙ্গে 12০$০০-এর ক্রমিক 
সংখ্যাও লিখবে । 

10616 বি০6৫-_ক্রেতা যখন (ক্রয় করার পরে ) কোন কারণে আবার 
বিক্রেতাকে কিছু মাল ফেরৎ দেয়, তখন যে কাগজে ,সে ফেরৎ মালের 

বিবরণ,» পরিমাণ, মুল্য ইত্যাদি লিখে পাঠায়, সেই কাগজখানিকে বলা 

হয় 718 2০০, কারণ, যার কাছে এই নোট পাঠান হচ্ছে, তাকে এই 
বাবদে ০৪১%৮ করা হবে। মাল যদি ক্ষতিগ্রস্ত (08028890 ) হয়, ব। 

বিক্রেতা যদি ভুল করে [7:৮০1০6-এ অতিরিক্ত মূল্য ধরে থাকে, তবেও 
ক্রেতা বিক্রোতাকে এ মর্সে 0098 2০৮৪ পাঠায় এবং বিক্রেতার £০০০৪০৮- 

কে যথোপহুক্ত পরিমাণে 991৮ করে। ক্রয় ফেরৎ বহি বা চ১০৮০::০৪ 

09৮/8:98 7০০৮-এ 10916 [₹০৪০-এর ক্রমিক সংখ্যা লেখা হয়। 

0508 টব০৮৪__বিক্রেতা যখন (বিক্রয় করার পরে ) কোন কারণে 
আবার ক্রেতার কাছ থেকে কিছু মাল ফেরৎ পার, তখন যে ফ্াগজে সে 

ফেরৎ মালের বিবরণ সহ প্রাপ্তি স্বীকার করে, সেই কাগজখানিকে বল। 
হয় 02৭18 2০৮০, কারণ, যার কাঁছে এই নোট পাঠান হচ্ছে, তাকে এই 
কাবদে ০:831$ দেওয়া হবে । মাল যদি ক্ষতিগ্রস্থ (9%00889৭ ) হয়, ব। 

বিক্রেতা যদি ভুল করে [7০196-এ অতিরিক্ত মূল্য ধরে থাকে, তবেও 

বিক্রেত। ক্রেতাকে ত্র মর্মে 0256 ০6৪ পাঠায় এবং বিক্রেতার 40০০010৮- 

কে যথোপযুক্ত পরিমাণে ০:৪1 করে । বিক্রয় ফেরৎ বহি বাঁ 9৪৮৪:০৪ 

[057809 73০০-এ 05919 2০৪০-এর ক্রমিক সংখ্য। লেখ হয়। 



13819 7018000থ [ ৰা ছ্ 

[15661৩8৮-আমি যদি অপরের বাড়ী, গাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাঙ্গি বাবহার 

করি, তবে আমাকে তার জন্ত ভাড়া দিতে হয়, সেইরূপ, আমি যদি 
অপরের টাকা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করি, তবে আমাকে তার জন্য 
সদ বা 17069£596 দিতে হয়। কাজেই অন্তের টাকা! ব্যবহার করার জন্য 

যে মাশুল দিতে হয়, তা-ই স্ুদ্দ বা [69:8৪ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে 
অনেক্র সময়েই অপর ব্যক্তির নিকট থেকে ধার (1,০87 )বা কোনব্যাঙ্কের 
কাছ থেকে ধার (980 09:01 ) নিতে হয় এবং তার জন্য পূর্ব-নিদিষ্ 

হারে সদও দিতে হয় । এইরূপ সুদ ব্যবসায়ের একটি খরচ, স্থৃতরাঁং 10890986 
78%7019 499000৮ 0০৮16 হবে । আবার, ব্যবসায় যপ্দি অপর কাউকে 

টাকা ধার (1,০80 ) দেয়, বা কোন ব্যাঙ্কে টাকা আমানত (985198৪ 

1)913991 না! ঢা1৪ন 7099০৪16) রাখে, অথবা গভর্ণমেণ্ট বাঁ অন্য কোম্প্নানির 

খণ-পত্র ক্রয় করে (শ্রইগুলি ব্যবসায়ের সম্পত্তি হিসাবে লেজারে [08ট- 

[09108 480099136-এ 9916 করা হয় )১ তবে 17082১73801 10819516 এবং 

[0558606768-এর উপর যে স্ব পাঁওয়া যায়, তা” ব্যবসায়ের একটি আয় 

এবং সেইজন্য 17062798906 25999158019 4£১90900706 ০7:69) হবে । 

আবার অনেক সময়ে, যেহেতু মূলধনও মালিকের কাছে ব্যবসায়ের 

ধার, সেইজন্য মালিককেও মূলধনের উপর একটি নিবিষ্ট হারে সুদ 
(10566996০05 0821651) দেওয়া হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে, লাভ থেকে 
মূলধনের উপর সুদ বাদ দিয়ে, যা” থাকে, তাকেই ব্যবসায়ের প্রকৃত লাভ 
বলে ধরা হয়। (অবশ্ঠ সব লাভই মালিকের পাওনা )। 

2805. 10150098176 ব্যবসায় যখন পাইকার হিসাবে থুচরা 

কারবারীদের নিকট মাল বিক্রয় করে, তখন লিখিত মূল্য (1080090 বা! 

08685109809 7:7০ )-এর উপর যে কমিশন ব! বাটা দেয়, তাঁকেই কারবারী 

ব্যাজ বা [599 10180909006 বলে | 77599 10159007৮ বাদ দেবার পন্ধর 

ধে মূলা স্থির হয়, তা-দিয়েই ক্রেতাকে 99৮1 করা হয়। স্থতরাং__ 

লেজারে 15959 10159080৮ বলে কোঁন 409০0 খোলার আর প্রয়োজন 

হয় না। 



জ বাংল।য় বুক-ফাপং 

(0851) 10150010174 ক্রেতা বিক্রেতাকে যে টাকা দিতে বাধ্য থাকে, 

দেই টাকা! ক্রেতা যদি অবিলম্বে নগদ টাকায় পরিশোধ করে, তবে বিক্রেতা 
প্রায়ই তার প্রাপ্য থেকে কিছু টাকা ছেড়ে দেয়। তাড়াতাড়ি পাওনা 
মিটিয়ে দিলে এই যে ছাড়, পাওয়া যায়, তাঁকেই নগদ বাটা বা 08৪8 
[019900% বলে । ব্যবসায় যখন তার দ্রেনাদারদের এইরূপ বাটার স্থবিধা 
দেয়, তখন ব্যবসায়ের লোকসান হয় এবং সেই, লৌকসান 715৫9 
11090. 44০০০0806-এ 9০01৮ করা হয়। আবার, ব্যবসায়, যখনু তার 

পাঁওনাদারদের কাছ থেকে এইরূপ বাটার স্থবিধ! পায়, তখন তা, হয় 

ব্যবসায়ের লাভ এবং এই লাভ 70199০506 7১০০9279. 4১09০006-এ 07901 

কক্স হয়। 

08955 [১:০£6-একদাঁমে জিনিস কিনে বা তৈরী ক”রে, উচ্চতর 

মূল্যে সেই জিনিস বিক্রয় করে যে লাভ হয়, তাকে মোট মূল্য বা 0099 
7১:০% বলে ৷ জিনিস কেনা বা তৈরী করার খরচের মধ্যে ক্রয় ও উত্পাদন 

সংক্রান্ত সকল প্রত্যক্ষ খরচগুলিই (708£566 09969 ) ধরতে হয় । ক্রয়-বিক্রয় 

হিসাব বা [89106 4090007 থেকে 07088 77026 পাওয়া যায় । 

৩ 79:০156 মোট মূল্য বা 0908৪ ৮০৮ থেকে ব্যবসায়ের যাবতীয় 

অপ্রত্যক্ষ খরচগুলি (1091:99% [75090999 )১ যেমন, অফিসের খরচ পত্র, 

জিনিস বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ পত্র, স্থদ, বাট!» অবচয় ইত্যাদ্দি বাদ দিলে, 
শেষ পর্যন্ত যে লাঁভ থাকে, তাকেই বলা হয় নীট লাভ বা 9৪ ৮:০০, 

এই নীট লাভ মালিকের মূলধনের সহিত যোগ হয় (নীট,ক্ষতি হলে 
বিয়োগ হয়)। লাঁভ-লোকসানের হিসাব বা 2:০8 800. 15099 4,0000776 

থেকে ট০ট 2:95 পাওয়া যায়। 

* £9৪৪6--ব্যবসায়ের নগদ্দ টাকা, ব্যাঙ্কের টাকা, পণ্য সম্ভার, জমি, 

বাড়ী, আসবাবপত্র, যন্থপাঁতী ইত্যাদি যাবতীয় সামগ্রীই ব্যবসায়ের সম্পর্তি' 

বা 45596. অন্য লোকদের কাছে ব্যবসায়ের যে পাওনা, তা-ও ব্যবসায়ের 

সম্পত্তি বা 48৪৪6 বলেই ধরতে হবে। 78] এবং 79:8008] 



ঢ11, 13477808 বৰ 

&009৮-গুলিতে যে 915 091995-গুলি থাকে, সেইগুলিই ব্যবসায়ের 

সম্পত্তির পরিমাণ নিরেশ করে । 918099 9179৪৮-এর ডান দিকে 4899৮- 

গুলি দেখানে। হয়। 

, [89011165--অপরের নিকট ব্যবসায়ের যে অব দেনা, সেই সবই 
ব্যবসায়ের দেয় বা 111%011165. 90005 0:99160918, 10809 738019 

1286%5019) 15900 ৬/%৪:01910- এ সব বাবসা তয় শোর বা 141801505- শ 

ছাড়া, ব্যবসায়ের মূলধনও মালিকের নিকট ব্যবসায়ের দেন! | 18811165- 

গুলি সবই ০9036 1১518566 এবং সবই 818009 907৪৮-এর বা দিকে 

দেখানো হয়। 

09801 ব্যবসায়ের মালিক যে টাকা ব্যবসায়ে নিয়োগ স্করে, 
তশহাই' ব্যবসায়ের মূলধন বা! 0৪01881. ব্যবসায়ের তরফ থেকে" দেখতে 
গেলে মূলধনও ব্যবসায়ের একটি দেয় (11165 ), কারণ, এই টাকা ধেন 
ব্যবসায় মালিকের কাছ থেকে ধার নিয়েছে এবং ব্যবসায় গুটিয়ে ফেললে 

এই টাক মালিক ফেরৎ পাবে । ব্যবসায়ের লাভ লোকসানের দায়িত্বও 

মালিককেই গ্রহণ করিতে হয়, সেই জন্ত ব্যবসায়ে লাভ হ'লে মূলধনের 
সাথে তা” যোগ হবে, আব লোকসান হলে, মূলধন থেকে তা? বিয়োগ 

হবে। মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায় থেকে যে টাকা তুলে নেয় 
( 1018 1089 ) তা-ও মূলধন থেকে বাদ যায় । 0801681 4০০০০৪:০৮-এ প্রায় 

সর্বদাই 678916 10218099 থাকে এবং 73%19009 91৪০৪-এর বা দিকে 

(18111695 ৪19-এ ) ইহা দেখানো! হয় । 
[191 [38191706---1)০01919 7৮ পদ্ধতি বা ছু তরফা দাখিলার 

প্রধান কথা এই যে, লেজার 4০৫০8৮-গুলিতে মোট ৭9৮:৮ এবং মোট 

€4799016 সর্বদাই সমান হবে এবং সেই কারণেই /১090006-গুলিকে 108181709 

করলে, মোট 9৮16 0%18%009 সর্বঘাই মোট 9298186 )8190০5-এর সমান 

"হবে। হিসাব লিখতে ভুল হয়েছে কিন1, তা” পরীক্ষা করার জন্ত এই 

সত্যটি কাজে লাগানো হয়। লেজার &০০০৪০৮৪-গুলির একটি তালিকা 

প্রস্তুত করে 991৮ 081870-গুলি এক কলমে এবং 91681 0৪1%০০-গুলি 



এ বাংলায় বুক-কিপিং 

অন্য কলমে রেখে যোগ করা হয়। ছুইটি কলমের যোগফল যদি সসান হয়, 
তবে বোা যার, হিসাব লিখতে নিশ্চয়ই ভূল হয়েছে । এই তালিকাঁকে ই 
বলে রেওয়ামিল বা গুছ] 7518009. ঘৃখ?9] 10618009 মিলে গেলেই 

অবিশ্টি জোর করে বলা যায় না যে, হিসাবে কোথাও ভুল নেই। 
139181)08 5116৫৮_-লাভ লোকসানের হিসাব তৈরী করার পরে 

বাবসায়ের যাবতীয় সম্পত্তিগুলিকে ডাঁন দিকে এবং 'যাবতীয় দেয়গুলিতকে 
বাদিকে রেখে, যে বিবরণী প্রত্তত করা হয়, তাকাকে উত্ধত্তপত্র বা 7912006 
979৪ বলে । 79818009 918৪6 কোন নির্দিষ্ট দিবসে ব্যবসায়ের আথিক 

অবস্থা প্রকাশ করে। 7819 9১96৮এ মোট সম্পত্তি সর্বদাই মোট 
দেয়-এর সমান হয় । | 

1066019610০9- ব্যবসায়ের বাড়ী, যন্ত্রপাতী, আসবাবপত্র প্রভৃম্তি 

স্থায়ী স্পত্বিগুলি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়ের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হলেও, 

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সেই কারণে এদের মূল্যও 
ক্রমশঃ হাস পায়। ব্যবহারের দরুণ বা সময়ের অগ্রগতির দরুণ বা নূতন 

যন্ত্র আবিক্ষারের জন্ত পুরাণ যন্ত্র বাতিল করার দরুণ, স্থায়ী সম্পত্তিগুলির 

ষে নিশ্চিত ক্ষয় বা অবচয় এবং তৎসহ মূল্য হ্রাস হয়, তাকেই বলে 
1507991৯810. 19107991860) বা অবচয় ব্যবসায়ের একটি অবশ্যস্তাবী 

খরচ । ক্ুুতরাং লাভ লোকসানের হিসাব তৈরী করার সময়ে কোন 

সম্পত্তির মূল্য অবচয়ের জন্য কতখানি হাস পেলো, তা” হিসাব করে 
[১7056 2100 190৪৪ 4$0900.70৮-এ 96916 করতে হব । 83918099 ১06৪০৮-এও" 

সম্পত্তিগুলি থেকে অবচয় বাদ দিয়েই দেখাতে হবে । ও 
ঢায 4১৪৪০৮ ব্যবসায়ের সম্পতিগুলির মধ্যে এমন কতগ্লি সম্পত্তি 

থাকে, যেগুলি একইভাবে থেকে দীর্ঘদিন ব্যবসায়ের কাজে লাগে । বিক্রী 

করাল্প জন্ত এগুলি কেন হয় না, এগুলি কেনা হয় এগুলিকে স্থায়ীভাবে 

রেখে, এদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে কাজ পাওয়ার অন্য । এই জন্য এই 
সম্পত্তিগুলিকে স্থায়ী সম্পত্তি বা ঢা1€0 488৪ বলে। এই সম্পত্তিগুলি 

স্থায়ী হলেও এর চিরস্থায়ী নয় এবং এদের মূল্যও স্থায়ী নয়। অবচয় বাঁ 



সা10পা00৪ 8991 ট 

+0190:5018610-এর দরুণ এদের মূল্য ক্রমাগত হাসগ্রাপ্ত হয়। 798918095 

-90৪৪6-এ অবচয় বাদ দিয়ে* এওলিকে 43588৪ ৪10-এ দেখানো হয়। 
11500. & 1301101083১ 119,01010675 & 19007 [00016015800 16098 

এগুলি সব 11590. 45996, 

* আঙগুণ 50201 155৪6৫--যে সম্পত্তিগুলি দীর্ঘদিন একই অবস্থায় থাকে ন। 

এবং একই অবস্থায় রাখ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্তও নয়, সেই সম্পত্তিগুলিকে 
'চল্তি সম্পত্তি বাঁ হ10881706 45986 বলে । যেনম, 088, 6০০1০) 19196979) 

13111 7১9০৪1৪19__এগুলি ন10818 598৪৮, কারণ, এগুলির কোনটিই 

একই অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকে না। আজ যা” নগদ্দ টাকা কাল তা” 

প্ণ্যসম্ভার, আবার পরশু ত। বিক্রী হয়ে 98915 799)07৪১ পরে* হয়তো 

তা” আবার 81019 99০91৬19 এবং সর্বশেষে আদায় হয়ে আবার নগদ 

টাকা । এইরূপে এই সম্পত্তিগুলির একটি চক্রাকার আবর্ত আছে । তাই, 

এইসম্পত্তিগুলিকে 0:£00186108 59665 ( বা! [0910 4১8৪৪6৪ ) বা প্রবাহ 

সম্পৎ-ও বলে । 

ড/৪80177% £১৪9০৮-যে সকল স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে 

ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়, অথাৎ ফুরিয়ে যায়, সেই সম্পত্ভিগুলিকে ক্ষয়িফু 
সম্পত্তি বা ড1%36108 48৪9৮ বলে । যেমন, খনি থেকে খনিজ দ্রব্য তুলে 

খনিটিও ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়ে আমে । তাই 10099 একটি 1550308 

49880, 

ন700609985 896 যেগুলি আসলে কোন সম্পত্তিই নয়, কোন ব্যয় 

ব। লোকসান মাত্র, অথচ 781800৪ 909০-এ সম্পত্তির দিকে দেখানো 

শ্হয়, সেগুলিকে অলীক সম্পত্তি বাঁ ঘ;০৮161০8 48860 বলে । যেমন, 

01911100172975 19050910899 ( যৌথ প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ব্যয়), /১09:015০- 

' 289০6 398798$9 (বিজ্ঞাপন খরচের যে অংশ লাভ লোকসানের হিসাবে 
ধর হয়নি ) ইত্যাদি । 














